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 تم تكليف العمل بورقة املعلومات األساسية من قبل مفوضية شؤون الالجئني، 
تعكس الوثيقة اآلراء الشخصية للمؤلف، والتي قد ال تشاركها املفوضية بالرضورة وال تتحمل املفوضية مسؤولية أي 

استخدام قد يتم من خالل املعلومات الواردة فيها.



إىل رويا ...



أدت أعداد النزاعات الحالية وبسبب تعقيدها وطول أمدها إلى نزوح قسري على مستوى غير مسبوق 
في العالم. ما يقرب من ٨٠ مليون شخص تم تهجيرهم اآلن في جميع أنحاء العالم نتيجة لالضطهاد أو 
للصراع أو للعنف المعمم أو بسببب انتهاكات حقوق اإلنسان. بلغ عدد األشخاص الفارين من الحرب 
واالضطهاد والنزاع سواء داخل حدود بلدهم األصلي أو عبر الحدود الدولية ما يقرب من ٨٠ مليون في 
عام ٢٠١٩. وهذا يعني أن النزوح القسري يؤثر اآلن على أكثر من واحد في المائة من البشرية أي  ١ 
من كل ٩٧ شخصا. في حين أن معظم النازحين قسراً هم من النازحين داخلياً ، فإن حوالي ٣٠ مليوناً 

هم من الالجئين الذين عبروا الحدود الدولية بحثاً عن األمان والحماية.
يشكل السوريون أكبر عدد من الالجئين في العالم. تأثر نصف سكان سورية بالنزوح ، واضطر 
أكثر من ٥.٥ مليون سوري إلى البحث عن األمان في البلدان المجاورة. تقع تركيا في منطقة 
جغرافية حدثت فيها حركات هجرة كبيرة والجئين عبر التاريخ ، وهي موطن ألكبر عدد من 
الالجئين في العالم ، مع ما يقرب من ٤ ماليين الجئ وطالب لجوء ، منهم حوالي ٣.٦ مليون 

سوري يخضعون للحماية المؤقتة.

تركيا لديها إطار قانوني شامل للحماية الدولية والمؤقتة: قانون األجانب والحماية الدولية والئحة 
الحماية المؤقتة ، والتي توفر األساس لإلقامة القانونية ، وإجراءات التسجيل والحماية الدولية ، 
وحصول األشخاص الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية في الحصول على الحقوق والخدمات. 
قام النظام العام والمؤسسات الوطنية بتوسيع خدماتهم لتمكين وصول األشخاص الذين يسعون 
االجتماعية  والخدمات  والتعليم  الصحية  الرعاية  إلى  تركيا  في  الدولية  الحماية  على  للحصول 

وتوفير فرص االعتماد على الذات.

االجتماعية  التصورات  تحليل  إلى   ٢٠١٩ للسوريين  الضغط  مؤشر  يهدف   ، السياق  هذا  في 
تشكلت  التي  تفاعالتهم وعالقاتهم وخبراتهم  والسوريين من خالل عدسات  األتراك  للمواطنين 
وتطورت على مدار سنوات من العيش معاً. توفر الدراسة تقييًما شامالً لمجموعات واسعة من 
المواضيع ، وتنظر في التطلعات التي عبر عنها األفراد وتُقدم التوصيات ، بناًء على تحليل اآلراء 
واألدلة التي أعرب عنها األشخاص الذين شاركوا في الدراسة من خالل مناقشات مجموعات التركيز 

و الدراسات االستقصائية.

تأمل المفوضية في تركيا في أن توفر دراسة مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٩ مرجعًا قيماً للعديد 
من المهتمين بالعمل في هذا المجال ، وتود أن تعرب عن خالص الشكر للبروفيسور م. مراد أردوغان 
وفريقه على التزامهم وعملهم مع الدراسة. كما نتوجه بالشكر إلى المجلس األكاديمي لمساهمته في مؤشر 

الضغط للسوريين ٢٠١٩. 

 Katharina Lumpp
ممثلة المفوضية
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الشكر والتقدير

       مع عبور المجموعة \ القافلة األولى من الالجئين السوريين إلى تركيا في ٢٩ نيسان من عام ٢٠١١ ، حيث كانت 
مجموعة مؤلفة من ٢٥٢ شخصاً ، لم يتوقع أحداً بأن هذه األزمة اإلنسانية سوف تطول لسنوات عدة وبأن أعداد المهاجرين 
سوف تزداد بهذا الشكل. كما أنه لم يكن متوقعاً أن تُصبح تركيا نقطة تحول مهمة في التاريخ اإلنساني أو حتى بأنها سوف 
تمتلك هذه األهمية رمزية في المستقبل. مع تغير أكثر ديناميكية ألعداد السوريين القادمين إلى تركيا، بدأت مسيرتي في 
العمل الميداني في عام ٢٠١٣ حيث أنشأت مركز أبحاث الهجرة والسياسة في جامعة هاجيتتبه في أنقرة  ، كما قُمت من 
بعدها بتأسيس  مركز أبحاث الهجرة واالنسجام التابع للجامعة التركية – األلمانية.  فكان المنتج األول من هذه الدراسات 
هي دراسة في عام ٢٠١٤ تحت عنوان “ السوريون في تركيا: القبول االجتماعي واالنسجام “ ، حيث بلغت أعداد السوريين 
في تركيا الــ ١.٦ مليون في ذاك الوقت. إدعت نتائج هذه الدراسة ، وإن كان ذلك في زمن باكر ، بأنه سوف يبقى قسم 
كبير من السوريين في تركيا ، وعليه فقد ُطرحت أهمية إجراء عمليات “ اإلنسجام والتكيف “ ولفت هذا األمر االنتباه إلى 
ضرورة أخذ “ القبول االجتماعي “ في عين االعتبار. أعقبت هذه الدراسة دراسة بحثية في عام  ٢٠١٥ والتي تدور حول 
أثر السوريين على األعمال التجارية في تركيا، وبحث في عام ٢٠١٦ عن األطفال السوريين الذين يعيشون في المخيمات ، 
وبحث في عام ٢٠١٧ عن السوريين واإلعالم باإلضافة إلى بحث السوريين وإدارة البلديات. في هذا اإلطار، تم التحضير 
للبدء بمشروع “ مؤشر الضغط للسوريين “ في عام ٢٠١٦ والتي تُعد الدراسة األكثر شموالً وتخصصاً في هذا المجال في 
تركيا ، بدأت هذه الدراسة حيز التنفيذ في عام ٢٠١٧ تحت عنوان فرعي “ إطار العيش في انسجام “. طورت دراسة “ 
مؤشر الضغط للسوريين “ نموذجاً مستمراً يسعى لتقصي الحقائق والتصورات المجتمعية من أجل مستقبل مشترك سلمي. 
توخى هذا النموذج الحذر في تكرار األسئلة والمواضيع ذاتها وطرحها في فترات متباينة بحسب منطق “ الباروميتر “ مما 

يُتيح متابعة االتجاهات والتطورات التي تحصل مع مرور الوقت.

إن “ مؤشر الضغط للسوريين “ هي دراسة تمت من خالل فريق عمل واسع وبدعم مخلص، تهدف هذه الدراسة إلى 
تقديم البيانات للمجتمع ومشاركتها مع األكاديميين وُصناع السياسات. بهذا الصدد، أُقدم شكري الالمتناهي لكل من شارك 
و دعم هذه الدراسة على كافة األصعدة. بدايةً، أُشكر رئيس جامعة هاجيتتبه البروفيسور د. Haluk ÖZEN الذي أعد 
لي الفرصة في أن أُجري دراسات مهمة في مركز أبحاث الهجرة والسياسة التابع لجامعة هاجتتبه، الجامعة التي ُكنت فرداً 
من كادرها التدريسي منذ عام ١٩٨٧ حتى عام ٢٠١٧. كما أشكر البروفيسور د. Halil AKKANAT رئيس الجامعة 
التركية – األلمانية التي انضممت لكادرها التدريسي في عام ٢٠١٧، و منسق الجامعة التركية األلمانية العام البروفيسور 

د. İzzet FURGAÇ على دعمهم ومساندتهم لي على كافة األصعدة. 

        واحدة من أكثر األمور التي تجعلي فخوراً في دراسة وبحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ هو نشوء 
“المجلس االستشاري األكاديمي“ الخاص لهذا البحث والذي يضم أسماًء مرموقة في شأن الهجرة على الصعيد المحلي 

 Nermin ABADAN-UNAT .والعالمي.لهذا أتوجه بخالص الشكر إلى أعضاء هذا المجلس:البروفيسورة د
 Elisabeth.والبروفيسورة د Banu ERGÖÇMEN .والبروفيسورة د Mustafa AYDIN .والبروفيسور د

Ahmet İÇDUYGU .والبروفيسور د Ahmet Kasım HAN .والبروفيسور د FERRIS 
وOmar KADKOY و البروفيسورة د. Neeraj KAUSHAL والبروفيسور د. Ayhan KAYA والبروفيسور 
 Nilüfer .والبروفيسورة د  Kemal KİRİŞCİ .والبروفيسور د Ümit KIZILTAN و Fuat KEYMAN .د
NARLI ود. Katheleen NEWLAND والبروفيسورة د.  Barbara OOMEN ، والبروفيسورة المساعدة  

 Ayselin .و البروفيسورة المساعدة د Nasser YASSİN .والبروفيسور د ،Saime ÖZÇÜRÜMEZ .د
.YILDIZ

تم بحث “ مؤشر الضغط للسوريين -٢٠١٩ “ بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين في تركيا. وهنا، 
أتوجه بخالص الشكر لممثلة المفوضية السامية لشؤون الالجئين في تركيا Katharina LUMPP، ومساعدي ممثلة 
 Selinو ،Alev Orsel KARACAو ،Neşe KILINÇOĞLU و ،Jean-Marie GARELLİ المفوضية

ÜNAL على دعمهم وثقتهم.



         كما أود أن أشكر المدير العام للمديرية العامة إلدارة الهجرة، السيد Abdullah AYAZ  وفريقه ، الذين قدموا مساهمات 
كبيرة ، باإلضافة أنهم تمكنوا من إدارة هذه العملية بجهد غير عادي على الرغم من إنشاء المديرية حديثاً في عام ٢٠١٤.

     جزيل الشكل لرئيس وفد االتحاد األوروبي السفير Christian BERGER، والمستشار األول ومساعد رئيس 
الجمهورية ورئيس مخصصات الالجئين في تركيا السيد Halil AFŞARATA، ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق 

الالجئين في البرلمان التركي السيد Atay USLU ، ووالي شانلي أورفا السيد Abdullah ERİN على المعلومات 
والدعم الذي قدموه.

     أشكر فريق عمل مركز أبحاث أنقرة للدراسات االجتماعية ANAR على عملهم الميداني الدقيق وأذكر على وجه 
 Müzeyyen  و، Funda USLUو ،Mithat KAHVECİو ،İbrahim USLU  الخصوص الدكتور

 .Oğuz GÜNEŞو ،Ahmet BABAOĞLUو ، BUZLU

 Ela Sibel BAYRAK .البروفيسورة د Ali Kemal Yıldız .أيضاً أتوجه بخالص الشكر لـ:البروفيسور د 
MEYDANOĞLU، والبروفيسور د. Philip KUNIG، والبروفيسور د. Ernst STRUCK،والبروفيسورة 
Andre KAI- .والبروفيسور د ،Wolfgang WESSELS  .والبروفيسور د ،Esra YILMAZ EREN .د

 Güzin .ود  ،Ebru TURHAN .ود ،Deniz KURU .و د ،Birgül DEMİRTAŞ .والبروفيسور د،SER
 ،Kısmet AKIN و ،Selcen ALTINBAŞ و،Çiğdem ÇELİK  و ، Suna AYDEMİR-DECKER

و Cemil ARSLAN و Burcuhan ŞENER و د. Şengül ALTAN و د. Nihal EMİNOĞLU و
،Metin ÇORABATIR و ،Muhammed Ahmed FARİSو ،Orhan HACIMEHMET 

و د. Yelda DEVLET-KARAPINAR وإلى خبير الذي يعمل في مركز أبحاث الهجرة واالنسجام في الجامعة 
التركية األلمانية TAGU) Yavuz UZUNAL( على دعمهم ومساهماتهم. 

كما أشكر ُمصممة هذا البحث Ayla SEZGÜN ،  و مساعدنا Hasan ALSHAGHEL ، وصاحب دار 
.Veli KONDAK نشر أوريون

دعمهم  على   Armağan ERDOĞAN د.  الُمحبة  وزوجتي   Rüya ابنتي  إلى  خاص  بشكر  أتوجه  بالطبع 
وصبرهم وتضحيتهم. 

ليس هناك شك بأن أكبر المساهمين في قيام هذا العمل هم زمالئي في فريق بحث ” مؤشر الضغط للسوريين – 
 Onur UNUTULMAZ .٢٠١٩ “ الذين عملوا بشكل متناغم جداً وباجتهاد غير اعتيادي. لهذا أتوجه بشكر كبير إلى د
  Deniz AYDINLI المسؤولة عن مشروع السوريين \ خبيرة( و( Tulin Haji MOHAMADو  )منسق المشروع(

)خبير( و د. Yeşim YILMAZ )خبيرة( على مساهماتهم وصبرهم والجهود التي بذلوها في هذا العمل. 
هذه الدراسة هي مساهمة متواضعة إلنشاء مستقبل سلمي وحياة كريمة لكل من يعيش على األراضي التركية ، 
كما أنها موجهة لبطل هذه العملية الصعبة » المجتمع التركي .  لهذا ، شكري األخير واألهم لكل من األربعة ماليين طالب 

لجوء ، وللمجتمع التركي الذي قام بجهد استثنائي وتقرب من هذه المخاوف والترددات بحسن نية. 

م. مرات أردوغان          
M. Murat Erdoğan               



M. Murat Erdoğan :تصوير
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خرجت االحتجاجات المناهضة للنظام السوري في آذار عام ٢٠١١ وتصاعدت األمور فيما ما بعد لتتحول إلى حرب أهلية 
تحيط بسورية بأكملها. فمنذ ذاك الوقت، ال تزال معاناة السوريين الذين حاول قسم منهم اللجوء إلى الدول المجاورة إلنقاذ 
حياتهم مستمرة، حتى أن هجرتهم هذه أنهت عامها الثامن. تجاوز عدد األشخاص الفارين من الحرب في سوريا الـ ٦.٧ 
مليون ، حيث كان يبلغ التعداد السكاني في سورية حوالي ٢٢.٥ مليون نسمة في عام ٢٠١١. عالوةً على ذلك، هناك ما 
يقارب الـ ٣ ماليين نازحاً داخل سورية ١. ترك السوريين بالدهم بسبب الحرب التي يُمكن وصفها بأنها أكبر مأساة إنسانية 
يشهدها التاريخ المعاصر ، حيث أنه ال زال يعيش ٨٠٪ منهم في حالة من عدم اليقين واالستقرار في الدول المجاورة أي 
في لبنان واألردن وتركيا. بينما هاجر ما يُقارب الـ ١٥٪ منهم إلى دول أوروبية مثل ألمانيا والسويد. حتى كانون األول 
٢٠١٩ ، ال يزال من الصعب للغاية التحدث بوضوح عن شكل الفترة القادمة والمتغيرات التي سوف تطرأ على سورية. إن 
مراقبة ومالحظة التغييرات في الحوافز والدوافع والميول لدى السوريين الذين اضطروا على مغادرة بالدهم هو أمر مهم 
لفهم مدى رغبتهم في العودة إلى سورية ، وذلك بأخذ آرائهم التي تتعلق بمجريات الوضع الحالي في سورية أو بتقييمهم 
للحياة التي أقاموها في بلدان الهجرة. هذا األمر يكشف عن ضرورة وضع خطط وممارسات جادة في المجاالت االجتماعية 

واالقتصادية واألمنية في البلدان التي هاجر إليها السوريين وعلى وجه الخصوص تركيا.

يصف الممثل السامي للمفوضية العليا لشؤون الالجئين ، فيليبو غراندي ، ما يحدث في سورية على أنه “ أكبر أزمة إنسانية 
وأزمة لجوء في عصرنا هذا “.٢ إن أحد أهم المخاطبين في هذه األزمة الكبيرة هي تركيا التي تمتلك حدود طويلة مع سورية 
)٩١١كم(. ففي ٢٩ نيسان عام  ٢٠١١ ، بدأت أولى التحركات اإلنسانية الجماعية من سورية نحو تركيا ، حيث أتى ٢٥٢ 
سوري إلى البالد عبر دخولهم من معبر Cilvegözü الحدودي في محافظة هاتاي. واستمر التدفق الجماعي للسوريين 
المهاجرين إلى البالد حتى عام ٢٠١٧.٣ في عام ٢٠١١ ، كان مجموع “ أصحاب الحماية الدولية “ و “ طالبي الحماية 
الدولية “ في تركيا هو ٥٨.٠١٨ شخصاً. في غضون فترة زمنية قصيرة جداً ازدادت هذه األعداد لتتجاوز الماليين من 
األشخاص الوافدين. بحسب بيانات المديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية في ٣١ كانون األول عام 
 ٢٠١٩، وصل عدد السوريين الذي هم تحت وصف “ الحماية المؤقتة “ )وهو نوع من الحماية الدولية( إلى ٣.٥٦٧.٣٧٠ ٤
هذا العدد يشكل نسبة ٤.٣٦٪ من اجمالي التعداد السكاني التُركي البالغ ٨٢.٠٠٣.٨٨٢ ٥  نسمة.على الرغم من العودة 
الطوعية لبعض السوريين تحت الحماية المؤقتة إلى سورية ، فإن أعداد األشخاص تحت وصف الحماية المؤقتة يميل إلى 
االزدياد ، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنةً بالسنوات السابقة ، يرجع هذا األمر إلى النمو السكاني الطبيعي )التوالد(. باإلضافة 
إلى االرتفاع الهائل في أعداد السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا، هناك أيضاً زيادة في أعداد طالبي الحماية 
الدولية خاصة بعد عام ٢٠١٤. ففي عام ٢٠١١، كان هناك ٥٨٠١٨ شخصاً من  “ أصحاب الحماية الدولية “ أو “ طالبي 
الحماية الدولية في تركيا، لكن اعتباراً من عام ٢٠١٤، ومن بعد التغيير الذي طرأ على أعداد التابعين ألوصاف الحماية 

المؤقتة والحماية الدولية، أصبحت تركيا البلد المستضيف األول لـ “ الالجئين “ في العالم. ٦

 https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf :  ١    املفوضية السامية لشؤون الالجئني - االتجاهات العاملية : الهجرة القرسية يف عام ٢٠١٨

املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملنظمة للهجرة : تقرير الهجرة العاملية , https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html ،ص: ٤٣ 

 (pdf.٢٠٢٠_https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr) ، (تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠١\١٢\٢٠١9)  

    ٢    املفوضية السامية لشؤون الالجئني : https://www.unhcr.org/syria-emergency.html  , (تاريخ الحصول عىل املصدر:٠١\١٢\٢٠١9)

 ٣    عىل الرغم من أن تركيا طرف يف كل من اتفاقية جنيف لعام ١95١ وبروتوكول نيويورك لعام ١967 املتعلق بالوضع القانوين لالجئني ، إال أنها تحتفظ بالقيود الجغرافية يف االتفاقية. كام تم إنتاج الترشيع الوطني يف هذا 

 السياق ، وبالتايل متنح تركيا فقط وضع الالجئ لألفراد القادمني من أوروبا (يُفرسَّ عىل أنهم دول أعضاء يف مجلس أوروبا) ويحملون رشوط “الالجئ” املوصوفة يف اتفاقية عام ١95١. كام تبنى قانون األجانب والحامية الدولية ، الذي دخل

 حيز التنفيذ يف عام ٢٠١٣ ، هذا النهج أثناء تنظيم أوضاع “الالجئ” و “الالجئ املرشوط” و “الحامية الفرعية”. طالبو اللجوء من ناحية أخرى ، تم منح القادمني من سوريا وضع حامية آخر ، وهو “الحامية املؤقتة”. يف اإلطار القانوين الحايل

 ، مُينح طالبو اللجوء الوافدون من خارج أوروبا وضع “الالجئ املرشوط” ، عند تقييم طلباتهم وإذا استوفوا املعايري التي حددتها اتفاقية عام ١95١. هذه الدراسة ، التي تدرك متاًما هذا السياق القانوين وتعريفها الرسمي لالجئني ، تفضل

 استخدام مفهومي “السوريني” أو “طالبي اللجوء” لإلشارة إىل النازحني السوريني  الذين يصلون إىل تركيا منذ عام ٢٠١١. كام أنها تستخدم أحيانًا مصطلح “الالجئ” لإلشارة إىل السوريني بسبب السياق االجتامعي واالستخدام الشائع لهذا

املفهوم

 ٤    يف دراسة “ مؤرش الضغط للسوريني ٢٠١9”  ، تم استخدام ٣.576.٣7٠ كأساس للعدد الحايل من السوريني الخاضعني للحامية املؤقتة يف تركيا. تم إصدار هذه البيانات من قبل املديرية العامة إلدارة الهجرة اعتباًرا من ٣١ 

 ديسمرب ٢٠١9. وتجدر اإلشارة إىل أن هناك ثالثة  تحديثات عىل هذا الرقم يف شهر ديسمرب وحده. يف التحديث األول بتاريخ ١٣.١٢.٢٠١9 تم اإلعالن عن الرقم ٣.695.9٤٤ ، ويف التحديث الثاين بتاريخ ٢5.١٢.٢٠١9 تم اإلعالن عن الرقم

 ٣.57١.٠٣٠ ، ويف التحديث الثالث “نهاية العام” يف ٣١.١٢. ٢٠١9 تم اإلعالن عن ٣.576.٣7٠. هناك انخفاض ملحوظ بنسبة ١١9.5٤7 فرًدا يف ١٣.١٢.٢٠١9. تم تفسري هذا االنخفاض املفاجئ عىل أنه مرتبط بإلغاء بيانات يف عمليات

 تسجيل األفراد الذين ال يظهرون أي إجراء لفرتة طويلة بشأن  تسجيالتهم :https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 ، (تاريخ الحصول عىل املصدر:١٠\١١\٢٠١9)

 5    تحسب املديرية العامة إلدارة الهجرة بوزارة الداخلية هذا املعدل بقسمة عدد السوريني الخاضعني للحامية املؤقتة عىل عدد املواطنني األتراك (٨٢.٠٠٣.٨٨٢). إذا كان الحساب يشمل العدد اإلجاميل 

للمواطنني األتراك والسوريني الخاضعني  للحامية املؤقتة يف البالد ، فسيكون املعدل ٤.١7%

6     تقرير الهجرة العاملية (٢٠٢٠) - World Migration Report 2020 ،ص :٤٠   
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بعد نيسان ٢٠١١، أي بعد السنوات التسع التي اضطر فيها السوريين لترك بالدهم ، يظهر في الرسم الموجود أعاله، كمية 
العبء والمسؤلية الكبيرة التي تتحملها تركيا في هذا الشأن. حيث يُقدر عدد السوريين الذين ما زالوا مجبرين على مغادرة 
اعتباراً من ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩ ، فإن عدد السوريين في تركيا البالغ ٣.٦٩١.١٣٣ 

بالدهم بـ ٦ ماليين و٦٥٠ ألفاً.٧ 
، شكل نحو ٥٥.٣٪ من إجمالي السوريين المهاجرين في العالم. تتبع تركيا لبنان بنسبة ١٥.٨٪ )٥٧٨.٩١٩( ، واألردن 
بنسبة ١٠.٤٪ )٢٦٦.٦٥٤( يليها شمالي العراق بنسبة ٣.٨٪ )٢٤٦.٥٩٢( ومصر بنسبة ١.٩٪ )١٢٦.٠٢٧(. باإلضافة 
إلى ذلك، يعيش حوالي ١٤.٦٪ من السوريين المهاجرين في بلدان االتحاد األوروبي ، كما يعيش حوالي ٤٨.٠٣٠ سوري 
في دول خارج االتحاد األوروبي مثل النروج )١٥.١٣٩( وسويسرا )١٥.٣١٧( ، باإلضافة إلى ٥٠ ألف مهاجر سوري 
هاجروا إلى كل من الواليات المتحدة األمريكية وكندا. بالنسبة إلى أوروبا ، تظهر ألمانيا على أنها الدولة الذي ضمت أكبر 
عدد من المهاجرين السوريين بالنسبة للدول األوروبية األُخرى حيث بلغ عددهم ٧٧٠ ألفاً ، يليها السويد التي يعيش فيها 

نحو ١١٥ الفاً.٨

  7     تقوم املفوضية بإعطاء أعداد السوريني يف دول املنطقة وتحديثها بشكل دائم من خالل هذا املوقع  ومع ذلك ، فإن الوصول إىل أرقام دقيقة بشأن األعداد يف دول أوروبا وأمريكا الشاملية ميثل مشكلة أكرب. لذلك ، عىل الرغم 

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria :  من أنه من املتوقع أن تكون األرقام املعروضة هنا قريبة جًدا من الواقع ، فال ميكن تقدميها عىل أنها موثوقة 

  ٨     املغوضية السامية لشؤون الالجئني: الهجرة القرسية يف عام ٢٠١٨ :  https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر : ٠١\١٢\ ٢٠١9   

SB-2019 - رسم بياني ١ : الدول التي لديها الجئين سوريين )6.6 مليون \ 3١ كانون األول ٢٠١٩( 
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١.اإلطار القانوني للحماية الدولية وحقوق الالجئ ٩
أحد أهم األُسس لحقوق الالجئين هو “ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان “ الذي أُعلن عنه في ١٠ كانون األول عام ١٩٤٨. 
كما أن المادة ١٤ من هذا اإلعالن التي تنص على أنه “ لكل فرد حق التماس ملجأ في البلدان األخرى والتمتع به خالصاً 
من اإلضطهاد. “ مما يجعل هذه المادة تتميز بميزة تأطير جميع اللوائح الدولية والوطنية التي يتعين وضعها في هذا المجال. 
أما فيما يتعلق بالقانون الدولي، فإن األساس القانوني لطالبي اللجوء والالجئين تنظمه “ اتفاقية جنيف المعنية بشأن الوضع 
القانوني لالجئين “ لعام ١٩٥١ باإلضافة إلى مكمله من “ بروتوكول عام ١٩٦٧ بشأن الوضع القانوني لالجئين “. اعتباراً 
من عام ٢٠١٤، أصبحت ١٤٤ دولة طرفاً في اتفاقية عام ١٩٥١ و١٤٥ دولة في بروتوكول ١٩٦٧. وبحسب االتفاقية فإن: 

انتامئه إيل فئة  التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو  “ كل شخص يوجد، وبسبب خوف له ما يربره من    
اجتامعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحامية ذلك البلد، أو كل 
شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن 

يعود إىل ذلك البلد “. 10

وفقاً لبيانات المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، فإنه هناك ٧٠.٨ مليون نازح في عالمنا اليوم. ضمن 
هذا العدد، ٢٥.٩ مليون شخص هم تحت وصف “ الالجئ “ ، بينما يعيش ما يقرب من ٤ ماليين شخص من دون أي 

وصف )عديمي الجنسية( أما الباقي فلهم أوضاع مختلفة.١١

لألسف، يوماً بعد يوم تزداد أعداد الالجئين على هذه األرض ، ففي كل دقيقة يُجبر ٣٠ شخصاً على النزوح من بقع مختلفة 
من العالم. جميع هذه البيانات تُحدد من قبل مؤسسات األمم المتحدة ذات الصلة، وتُشير المفوضية إلى أن هذه األرقام هي 
أكبر من تلك المحسوبة في الواقع. من جهة أخرى، هناك توزيع غير عادل لألعباء والمسؤوليات التي تنجم عن استقبال 
الالجئين وطالبي اللجوء. لهذا، فإن الجهود التي تقودها األمم المتحدة بعد عام ٢٠١٦ بشأن تقاسم األعباء بشكل عادل 
وزيادة التضامن مع البلدان المستضيفة لالجئين تُرجمت إلى نص “ اإلجماع العالمي حول مسألة الالجئين”. مع ذلك، وعلى 
الرغم من أن هذه الجهود تلعب دوراً مهماً في زيادة الوعي في االختالل الحالي، فمن المعروف أيضاً بأن تأثيره سوف 

يكون محدوداً من الناحية العملية. 

أبدت تركيا بعض التحفظات في توقيع اتفاقية جنيف في ٢٤ آب عام ١٩٥١ ، وذلك للحد من المخاطر المحتملة التي قد 
تنشأ في المنطقة )الغير مستقرة( التي تجاورها تركيا ، فوقعت تركيا االتفاقية مع فرض قيود معينة التي كان يوفرها العقد 
في ذاك الوقت.١٢ حيث كان هناك اثنين من القيود الهامة التي تم االعتراف بها في البداية من جميع األطراف في االتفاقية. 
يتعلق التقييد األول “ باإلطار الزمني “ المتضمن في العقد. وفقاً لذلك ، يتم إعطاء وصف الالجئ هذا في “ أحداث ما قبل 
عام ١٩٥١ “ فقط. لكنه تم إلغاء هذا التقييد إلى حد كبير مع بروتوكول عام ١٩٦٧. أما التقييد الثاني واألهم بالنسبة لتركيا 
كان التقييد “ الجغرافي “ الذي ال يزال سارياً إلى حد اآلن. بناًء على هذا ، خالفاً للتعريف العام في اتفاقية جنيف فإن تركيا 
تقبل طلبات اللجوء فقط من مواطني دول االتحاد األوروبي أو الدول األعضاء في المجلس األوروبي وعليه فإنه يُمكن 
إعطائهم وصف “ الالجئ “ في البالد. في هذا السياق ، تقبل الجمهورية التركية الالجئين مع فرص قيودها جغرافية على 
أساس التعريف المنصوص عليها في االتفاقية. وإلى هذا اليوم ، بقيت أربع دول فقط تطبق هذا التقييد الجغرافي )تركيا 
والكونغو ومدغشقر وموناكو( من بين الدول األطراف في اتفاقية جنيف عام ١٩٥١. مع ذلك، بقي هذا التقييد غير قادراً 

على منع تدفق الهجرة نحو تركيا. 

ظهرت أول التنظيمات الهامة المتعلقة بشؤون الالجئين وطالبي اللجوء في تركيا في عام ١٩٩٤ والتي وصفت على الشكل 
التالي: “ تحتوي هذه الالئحة على التدابير واإلجراءات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق باألجانب الذين يصلون إلى بالدنا، 
سواًء أتوا بشكل قانوني أو غير قانوني ، على شكل أفراد ترغب في طلب اللجوء أو طلب تصريح إقامة لطلب اللجوء في 
بلدان أُخرى أو الذين يصلون جماعياً إلى حدودنا أو عبور حدودنا ألغراض اللجوء أو الهجرة “ تمت إعادة ترتيب هذه 
الالئحة في عام ٢٠٠٦،  التي أثارت جدالً واسعاً بالنظر إلى القانون الدولي وتسببت في العديد من المشاكل في القضايا 

9      تم اشتقاق املعلومات والتفسريات الواردة يف هذا القسم جزئيًا من الربوفيسور د. م. مرات أردوغان ،كتاب »السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالندماج« (٢٠١5) ، مطبعة جامعة بيلغي ، ص: ٤٣ 

  ١٠    االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني ، املادة ١-٢ : ٤ca٣٤be٢9.pdf/https://www.unhcr.org (تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٠\٠9\٢٠١9) 

 ١١     املفوضية السامية لشؤون الالجئني : https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html ,(تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٢\٠9\٢٠١9) 

١٢     اتفاقية عام ١95١ ، الفقرة األوىل ، عنوان: ب 



 SURİYELİLER BAROMETRESİ - 2019 • 5

المرفوعة إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ECHR. اكتسب موضوع ترقب تركيا ألخذ ترتيبات شاملة ومتناسقة 
مع القانون الدولي في هذا الصدد أهمية خاصة في عملية التفاوض مع االتحاد األوروبي. من بين األولويات على “ المدى 
المتوسط “ في وثيقة االنضمام المشتركة عام ٢٠٠١ وتحت عنوان “ الحوار السياسي الموسع والمعايير السياسية “ ، تم 
التعبير عن الطلب على “ إزالة التقييد الجغرافي الموقع عليه في اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ في مجال اإللتجاء وتطوير 
إلى  الشراكة واالنضمام  الطلب في مستندات  تم تفصيل وتكرار هذا  وحدات اإلقامة والدعم االجتماعي لالجئين “. كما 
االتحاد األوروبي في كل من عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦. وعبرت وثيقة شراكة االنضمام األخيرة )٢٠٠٨( التي أعلن عنها 
االتحاد األوروبي عن مبادئ التنظيم في هذا الصدد في إطار الفصل ٢٤. والذي يؤكد بشكل خاص على قضايا مثل “ 
اإلدارة المنسجمة للحدود “ و “ اإلدارة المدنية “ باإلضافة إلى “ إزالة القيود الجغرافية “. كما اعتمد القانون التركي “ توجيه 
مجلس اإلتحاد األوروبي “ ، الذي تم اعتماده في االتحاد األوروبي في عام ٢٠١١ والذي يُحدد بشكل خاص وصف ووضع 
الحماية المؤقتة. هذا التوجيه  تم نتيجة للتطورات التي عاشتها دول البلقان في عام ١٩٩٠. حيث أنه في هذه الوثيقة الهامة 
لالتحاد األوروبي ، تم تعريف الغرض الرئيسي من الحماية المؤقتة أال وهو ضمان وصول الالجئين وطالبي اللجوء إلى 
بيئة آمنة وحماية حقوق اإلنسان األساسية. فوفقاً لتوجيهات مجلس االتحاد األوروبي بشأن إعطاء وصف الحماية المؤقتة ، 
يُنظر لهذه المسألة على أنها آلية استثنائية تُطبق في حاالت الهجرة \ التدفق الجماعي واسع النطاق.  أما في تركيا فقد تم نشر 
واحدة من أهم الوثائق في هذا الصدد في عام ٢٠٠٥ وهي “ خطة العمل الوطنية التركية العتماد خطة االنضمام لالتحاد 
األوروبي في مجال اللجوء والهجرة “.١٣ حيث شكلت هذه الخطة قاعدة مهمة في قانون الهجرة الشامل والجديد في تركيا.

أ. قانون األجانب والحماية الدولية )٢٠١3(
إن عالقة تركيا المقربة من االتحاد األوروبي كان لها دوراً في التطورات التي طرأت على مجال إدارة الهجرة في تركيا. 
من بعد إعالن تركيا كـ “ مرشح للعضوية “ من قبل االتحاد األوروبي في عام ١٩٩٩ ، أُعد في عام ٢٠٠١ ، “ البرنامج 
الوطني “ من قبل تركيا و “ وثائق شراكة االنضمام “١٤ من قبل االتحاد األوروبي حيث تم إيالء اهتمام خاص إلعداد التنفيذ 
الكامل التفاقية الشنغن بهدف مكافحة الهجرة الغير شرعية \ قانونية واإلدارة المتكاملة للحدود. وكثيراً ما تم التعبير في 
الوثائق الالحقة على ضرورة اتباع تركيا إلدارة هجرة مدنية ومتابعة سياسة إدارة الحدود بما يتماشى مع سياسة االتحاد 
األوروبي. في هذا السياق، بدأت تركيا في وضع القوانين والعمل على إنشاء مؤسسة إلدارة الهجرة في تركيا بفترة تسبق 
بكثير فترة أزمة الالجئين السوريين. حيث أعلنت تركيا في الجريدة الرسمية في ١١ نيسان ٢٠١٣ ، قانون رقم ٦٤٥٨ 
والذي يخض األجانب والحماية الدولية  )YUKK(حيث كانت هذه المباردة هي المرة األولى التي يتم فيها إصدار الئحة 
قانونية شاملة حول هذا الموضوع، باإلضافة إلى ذلك ، أنشأ هذا القانون المؤسسة ذات الصلة أال وهي المديرية العامة 

.DGMM إلدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية

مع إصدار قانون األجانب والحماية الدولية YUKK ، تم تضمين بعض المفاهيم الجديدة في الحماية الدولية في تركيا. حيث 
أدرج القانون مفاهيم مثل “ الالجئ “ و “ الالجئ المشروط “ و “ الحماية الثانوية “ ليتم تضمينها كأنواع للحماية الدولية. 
كما أدت الموجات اإلنسانية المتدفقة من سورية، في حين إعداد هذا القانون، إلى إدراج مصطلح “ الحماية المؤقتة “ فيه. 

فيما يلي تعاريف تطرأ إليها قانون YUKK فيما يتعلق باألوصاف هذه: 
الالجئ: يتم منح صفة الالجئ لألجانب من البلدان األوروبية من بعد االنتهاء من إجراءات تحديد الصفة للشخص األجنبي املتواجد خارج    

بالده التي يحمل جنسيتها، والذي ال يستطيع طلب توفري الحامية من قبل دولته ألسباب محقة تتعلق بخوفه من تعرضه اىٕل الظلم بسبب عرقه، دينه، 

انتامءه، انتسابه اىٕل مجموعة اجتامعية معينة أو أفكاره السياسية بسبب أحداث تحصل يف بلده ، أو أنه ال يرغب يف االستفادة من هذه الحامية بسبب 

الخوف، وكذلك الشخص الذي ال جنسية له والذي يتواجد خارج املكان الذي كان يعيش فيه سابقا وبنتيجة أحداث مامثلة و ال مُيكنه العودة اىٕل هناك 

أو ال يرغب بالعودة بسبب هذا الخوف. “ )YUKK- املادة ٦1(

١٣   تنص خطة العمل الوطنية يف مقدمتها عىل :

 بالتوازي مع التطورات يف االنضامم إىل االتحاد األورويب والوفاء بااللتزام الترشيعي لالتحاد األورويب والدول األعضاء ، وقّعت الحكومة الرتكية عىل وثيقة رشاكة االنضامم لعام ٢٠٠١ ، ثم نقحت الوثيقة املذكورة يف ١9 أيار ٢٠٠٣. لهذا

 الغرض تتبع الحكومة الرتكية برنامًجا وطنيًا العتامد ترشيعات االتحاد األورويب . من أجل االمتثال ملقتنيات االتحاد األورويب (ترشيعات) بشأن العدل والشؤون الداخلية يف مجال الهجرة واللجوء ، شكلت تركيا فريق عمل خاص حيث يتم

 متثيل املؤسسات املسؤولة عن مراقبة الحدود والهجرة واللجوء. أنشأت تركيا ثالث مجموعات عمل مختلفة يف املجاالت املعنية (الحدود والهجرة واللجوء) لتطوير اسرتاتيجية شاملة. نتيجة لألنشطة التي قامت بها فرقة العمل الخاصة ،

 تم إصدار األوراق التالية ؛ “ورقة إسرتاتيجية حول حامية الحدود الخارجية يف تركيا” يف أبريل ٢٠٠٣ ، “ورقة إسرتاتيجية حول األنشطة املتوقعة يف مجال اللجوء ضمن عملية انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب (ورقة إسرتاتيجية اللجوء)” يف

أكتوبر ٢٠٠٣ ، “ورقة إسرتاتيجية للمساهمة يف خطة عمل إدارة الهجرة يف تركيا (ورقة إسرتاتيجية الهجرة) “يف ترشين األول ٢٠٠٣

١٤   https://www.ab.gov.tr/katilim-ortakligi-belgeleri_46226.html ، (تاريخ الحصول عىل املصدر: ٢9\٠٨\٢٠١9) 
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تم تنظيم قانون األجانب والحماية الدولية من خالل اعتماد التقييد الجغرافي في اتفاقية ١٩٥١، حيث وضع مفهوم “ الالجئ 
المشروط “ في التشريعات على النحو التالي:

الالجئ املرشوط: “ يتم منح صفة الالجئ املرشوط لألجانب من خارج دول اإلتحاد األورويب بعد االنتهاء من إجراءات تحديد الصفة    

للشخص األجنبي املتواجد خارج بالده التي يحمل جنسيتها، والذي ال يستطيع طلب توفري الحامية من قبل دولته ألسباب محقة تتعلق بخوفه 

من تعرضه اىٕل الظلم بسبب عرقه، دينه، انتامءه، انتسابه اىٕل مجموعة اجتامعية معينة أو أفكاره السياسية بسبب أحداث تحصل يف بلده، أو أنه 

ال يرغب يف االستفادة من هذه الحامية بسبب الخوف، وكذلك الشخص الذي ال جنسية له والذي يتواجد خارج املكان الذي كان يعيش فيه سابقا 

وبنتيجة أحداث مامثلة و ال مُيكنه العودة اىٕل هناك أو ال يرغب بالعودة بسبب هذا الخوف. “ )YUKK-املادة ٦٢( 

وفق بيانات عام ٢٠١٧، تم إعطاء الوصف القانوني كـ “ الجئ “ لـ ٢٨ شخصاً ممن قدموا من دول االتحاد األوروبي 
واستوفوا الشروط المذكورة في القانون.15 مما ال شك فيه أن المجموعة األهم والتي هي متواجدة في تركيا بشكل 
أكبر هم األشخاص الذين قدموا من دول خارج االتحاد األوروبي. كما أن الوصف الذي سيحصل عليه مئات األلوف 
من األشخاص المقدمين على طلبات الحماية الدولية، في حال تم قبول طلباتهم، هو وصف “ الالجئ المشروط “. أما 
بالنسبة ألولئك الذين ال تشملهم شروط وصف الالجئ المشروط، ولكنهم ال زالوا بحاجة هذه الحماية ، فقد تم تنظيم 

وصف “ الحماية الثانوية “ لهم بموجب المادة ٦٣.

الثانوية: “ األشخاص الذين ال مُيكن إطالق صفة الجئ أو الجئ مرشوط عليهم. وهم من األجانب أو األشخاص عدميي  الحامية    

الجنسية والذين سوف يواجهون األوضاع التالية يف حال إعادتهم إىل مكان إقامتهم السابقة أو األصلية: 1- ممن سوف ُيحكم عليهم بعقوبة اإلعدام 

أو ممن سُيعدم ٢- ممن سوف يتعرض للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة غري إنسانية أو ُمهينة للكرامة ٣- ممن سوف يواجه تهديداً جدياً بسبب 

أعامل الُعنف التي قد ال ُتيز بني أحد ، يف حال الرصاعات املسلحة الدولية أو الرصاعات الداخلية ، وال يستطيع طلب الحامية من البلد األصيل أو 

بلد اإلقامة بسبب هذه األمور، أو ال يرغب باالستفادة منها بسبب التهديد املذكور، وعليه سيتم منحه صفة الحامية الثانوية وذلك بعد إجراءات 

تحديد الصفة. “ )YUKK-املادة ٦٣(

كما تم اتخاذ مبدأ “ عدم اإلعادة “ لضمان سالمة األشخاص الذين قد تُهدد حياتهم أو يتعرضون للتعذيب والذين ال 
تنطبق عليهم أوصاف الالجئ أو الالجئ المشروط. 

باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن قانون األجانب والحماية الدولية YUKK قد وضع وصف “ الحماية المؤقتة “ من خالل 
األخذ بعين االعتبار حركات الهجرة الجماعية. نظراً لحركات الهجرة الجماعية في المنطقة، فإن وصف “ الحماية 
المؤقتة “ الذي ال زال سارياً على السوريين هو ذو أهمية كبيرة. وعليه فإن وضع وصف الحماية المؤقتة في القانون 

هو على النحو التالي:

الحامية املؤقتة:    

(١) مُيكن توفري الحامية املؤقتة لألجانب ممن اضطرعىل مغادرة بالده ومل يعد إليها والذين يأتون إىل حدودنا أو يعربون حدودنا من    

أجل الحصول عىل حامية طارئة ومؤقتة. 

(٢) تُنظم عملية قبول األشخاص إىل تركيا وفرتة بقائهم يف تركيا وتعيني حقوقهم وواجباتهم فيها باإلضافة إىل اإلجراءات التي سُتتخذ    

حني مغادرتهم البالد، بالتعاون والتنسيق بني املؤسسات واملنظامت املحلية \ الوطنية والدولية حيث يتم تحديد واجبات وصالحيات هذه املؤسسات 

واملنظامت التي ستتوىل مهامها يف املركز والضواحي من قبل الئحة تصدر عن مجلس الوزراء. )قانون األجانب والحامية الدولية YUKK-املادة ٩1(.

 ١5    خطاب تليفزيوين لوزير الداخلية سليامن صويلو بتاريخ ٢٤ متوز ٢٠١9 عىل قناة إن يت يف الرتكية :من الدقيقة 7 و١٨ ثانية فصاعداً  

 https://www.youtube.com/watch?v=RSzHgMMIkxw  ، ٢٠١9\تاريخ الحصول عىل املصدر:  ٢٤\١١  
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من الُمالحظ أن تدابير التي تُتخذ من أجل حماية الالجئين في العالم تزداد يوماً بعد يوم.  هذا األمر جعل الدول المجاورة 
والقريبة تتأثر بشكل أكبرعموماً.  فكما صرحت األُمم المتحدة، إن ٩ من كل ١٠ الجئين يعيشون في البلدان النامية، أما 
في البلدان المتقدمة فتصبح المواقف التقييدية تجاه الالجئين أكثر وضوحاً. مما جعل هذا الوضع يُؤثر على سياسة تركيا 
تجاه الالجئين بطرق مختلفة. من جهة، طورت تركيا نظام اللجوء الخاص بها وأصبحت بحلول عام ٢٠١٤ الدولة التي 
تستضيف أكبر عدد من الالجئين في العالم، ولكن من ناحية أُخرى ، ال تزال تركيا طرفاً في اتفاقية جنيف، األمر الذي 
يجعلها تواصل قيودها الجغرافية على طلبات اللجوء. مع ذلك ، فإن المناقشات التي كانت تدور حول قضية القيود الجغرافية 

أصبحت أقل نقاشاً بعد نشوء األزمة السورية والسياسات التي طرحتها تركيا بشأنها.

ب. الئحة الحماية المؤقتة١6
بحسب المادة رقم ٩١ من قانون األجانب والحماية الدولية YUKK، فإن محتوى “ الحماية المؤقتة “ يُحدده مجلس 
الوزراء من خالل الئحة مقدمة من قبله. وعليه، فقد نُشرت الئحة الحماية المؤقتة ذات الصلة في الجريدة الرسمية في ٢٢ 

تشرين األول لعام ٢٠١٤ ودخلت حيز التنفيذ.١٧

هذه الالئحة صدرت بغية التخلص من المشكالت التي حصلت أو قد تحصل في المستقبل في عملية تسجيل األجانب، حيث 
أصبح من الضروري تسجيل البيانات “ البيومترية “ لألجانب والحصول على بصمات األصابع والتسجيل في نظام تسجيل 
العناوين. بذلك يتم توفير حصول األجانب على الخدمات األساسية والمساعدات االجتماعية األُخرى فقط إن كانوا موجودين 
في المقاطعات التي تم تسجيلهم فيها. وبحسب الالئحة، تُحدد رئاسة الجمهورية اإلجراءات والمبادئ المتعلقة بعمل أولئك 
الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة بناًء على اقتراح وزارة األُسرة والعمل والخدمات االجتماعية مع أخذ رأي وزارة الداخلية. 
يُمكن لهؤالء األجانب العمل فقط في القطاعات والشركات والمناطق الجغرافية التي تُحددها رئاسة الجمهورية وعليه يُمكن 

التقدم بطلب إلى وزارة األُسرة والعمل والخدمات االجتماعية للحصول على إذن العمل.

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf     ١6  

١7      تم تضمني مناقشة تفصيلية لنظام الحامية املؤقتة يف دراسة »السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالندماج«. املعلومات الواردة تحت هذا العنوان مأخوذة من املصدر املذكور  

 SB-2019 - رسم بياني ٢ : الئحة الحماية الدولية وفقاً للقانون التركي

الحماية الدولية وفق القانون التركي
قانون األجانب والحماية الدولية )6458 / 4.4.2013( 

وتنظيم الحماية المؤقتة  )6883/22.10.2014(
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ويرد “ حظر اإلعادة إلى الوطن “ بشكل واضح في الالئحة مع تعليق لصالح الالجئين في )المادة رقم ٦(. فبحسب الالئحة، 
ال يُمكن إرسال أي شخص إلى مكان سوف يتعرض فيه للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة الالإنسانية

أو اإلهانة ، أو حيث تُهدد حياته بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية ذات طابع معين أو أفكار سياسية
 ُمعينة. وتُنظم المادة ١١ من نفس الالئحة عملية إنهاء الحماية المؤقتة. وبناًء على ذلك “ يُمكن للوزارة تقديم المقترحات 
لمجلس الوزراء إلنهاء حالة الحماية المؤقتة. يتم إنهاء الحماية المؤقتة بقرار من مجلس الوزارء باإلضافة إلى: أ( إنهاء 
وصف الحماية المؤقتة بعودة الخاضعين للحماية إلى بالدهم،  ب( يتم إعطاء صفات قانونية جماعية للذين أُلغي عنهم 
وصف الحماية المؤقتة أو التقدم بطلب لتقييم الحماية الدولية بشكل فردي، ج( يُمكن أن يعطى القرار بإبقاء الخاضعين 

للحماية المؤقتة في تركيا بحسب الشروط وبموجب القانون. “ 

ج. الوصف القانوني للسوريين في تركيا
بحسب الوائح القانونية واإلدارية في تركيا فإنه ال يُمكن تعريف السوريين في تركيا على أنهم “ الجئين “. حيث امتنعت 
المؤسسات العامة والسياسين األتراك عن تضمين مفهوم “ الالجئين “ بشكل يتماشى مع القانون الدولي، وُرجحت مفاهيم 
كـ “ مهاجرين “ بشكل عام و “ ضيوف “ بشكل خاص. مع ذلك، وبتعميم من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين في ٣٠ آذار من عام ٢٠١٢ تم تعريف السوريين في تركيا في سياق القانون الدولي عن أنهم “ األجانب تحت 

وصف الحماية المؤقتة “. 

وفي الئحة الحماية المؤقتة، التي دخلت حيز التنفيذ في ٢٢ تشرين األول ٢٠١٤، تم إثبات الوضع القانوني للسوريين في 
تركيا بوضوح. فوفقاً للماده ١ المؤقتة من الالئحة : 

“ بسبب األحداث التي وقعت يف الجمهورية العربية السورية منذ ٢٨\0٤\٢011 ، فإن مواطني الجمهورية العربية السورية أو     

األشخاص عدميو الجنسية والالجئون الذين جاؤوا إىل حدودنا أو عربوا حدودنا ، سواًء بشكل جامعي أو فردي ، للحصول عىل الحامية     

املؤقتة، حتى وإن تقدموا بطلب الحامية الدولية، فإنهم سوف يخضعون تحت وصف الحامية املؤقتة. حيث ال تتم عملية استكامل     

طلبات الحامية الدولية الفردية خالل خضوعهم للحامية املؤقتة. “    

د.أصحاب طلبات الحماية الدولية في تركيا
 إن ما يجعل تركيا تشهد الحراك البشري الفردي أو الجماعي يعود إلى المنطقة الغير المستقرة الجغرافية التي تحيط بتركيا. 
فإن األزمات الداخلية الطويلة والمكثفة التي تمر بها دول المنطقة تجعل أفرادها يتجهون إلى تركيا بأعداد أكثر. حيث أنه في 
الرسم الُمعلن من قبل DGMM في عام ٢٠١٧، “ عدد األشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية في 
تركيا في ٢٠٠٥-٢٠١٦” ، يُوضح الزيادة اإلستثنائية لهذه األعداد. من الملفت للنظر في هذا الرسم ، أن أعداد السوريين 
اإلجمالية في عام ٢٠١١ )في السنة األولى( كانت فقط ٥٨.٠١٨. يُمكن فهم هذا الرقم الذي تجاوز الماليين في وقت قصير،  

ليقارب الـ ٤ ماليين في نهاية عام ٢٠١٩ كنقطة مرجعية مهمة لفهم الوضع في المجال االجتماعي واإلداري.
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بحسب بيانات المفوضية UNHCR في أيلول عام ٢٠١٨، فإنه حتى شهر أيلول ٢٠١٨ تم تسجيل طلبات الحماية الدولية 
لـ ١٧٠ ألف أفغاني و ١٤٢ ألف عراقي و٣٩ ألف إيراني و٥٧٠٠ صومالي و لـ ١١.٧٠٠ شخصاً من دول أُخرى.١٨على 
الرغم من إعالن المديرية العامة إلدارة الهجرة DGMM ألعداد طلبات الحماية الدولية على أنها ) ١١٢ألف في ٢٠١٧ 
و ١١٤ ألف في ٢٠١٨(، إال أنها ال تُعلن عن إجمالي أعداد األشخاص الخاضعين للحماية الدولية حالياً. كما أن القرارات 
التي تُتخذ في عمليات الحماية ألولئك الذين يتم قبول طلباتهم ، كالعودة الطوعية إلى بلد الشخص المعني أو إعادة التوطين 
في بلد ثالث تتسبب تغيراً في األرقام.١٩ لكن بحسب األرقام األخيرة الصادرة عن المفوضية السامية UNHCR في تركيا 

وبغض النظر عن الجنسيات فقد بلغ عدد الالجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تركيا الـ ٣٣٠ شخصاً.٢٠

SB-2019 - رسم بياني 3 :  أعداد المتقدمين لطلبات الحماية الدولية في تركيا بين السنوات ٢٠٠٥-٢٠١6

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة:  http://www.goc.gov.tr/icerik6/uluslararasi-koruma_0_378_4712_icerik ، تاريخ الوصول للمصدر:٢٥\٠٩\٢٠١٧ 

  ١٨    املفوضية السامية لشؤون الالجئني-تركيا : http://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri ، تاريخ الحصول عىل للمصدر:٢٠\١٠\٢٠١7 

 http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-idaresi-genel-mudurlugu-istisare-toplantisi_350_359_10676_icerik ،  ٢٠١7\٠9\٠5:١9    املديرية العامة إلدارة الهجرة، تاريخ الحصول عىل املصدر 

 رصح وزير الشؤون الداخلية صويلو أن أعداد األفراد الخاضعني للحامية الدولية يف تركيا هي »حوايل ٣٣7 ألف« يف خطابه عىل قناة إم يت يف الرتكية يف ٢٤ متوز ٢٠١9. ويف نفس الخطاب ، ذكر صويلو أن أعداد األشخاص الخاضعني للحامية

املؤقتة بلغ ٣ ماليني 6٣٤ ألًفا وأعداد املقيمني يف تركيا بإذن اإلقامة هي مليون و ٢٣ ألًفا. وأعلن أن العدد اإلجاميل يرتاوح بني ٤.9 و 5 ماليني

 https://www.youtube.com/watch؟v=RSzHgMMIkxw : (من 7 دقائق و ١٨ ثانية فصاعًدا) (تاريخ الوصول للمصدر: ٢٤\١١\٢٠١9)

٢٠    يف تقرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني تم الترصيح عن هذا الرقم ليكون ٣٣٠ ألفاً بحسب بيانات شهر آذار ٢٠٢٠. املفوضية السامية لشؤون الالجئني -تركيا ،التحديث التشغييل: 

 https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/٠5/٢٠٢٠/١٤/UNHCR-Turkey-Operational-Update-March٢٠٢٠-.pdf

(تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٨\٠٤\٢٠٢٠) 



SB-2019 - رسم بياني 4 : مفوضية شؤون الالجئين في تركيا: أعداد المتقدمين لطلبات الحماية الدولية في تركيا بحسب البلدان التي أتوا منها 

المصدر: UNHCR: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68853 ، تاريخ الحصول على المصدر: ٢٥\١٢\٢٠١٩
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SB-2019 - رسم بياني ٥ : طلبات الحماية الدولية في تركيا 

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة:  https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma-istatistikler ، تاريخ الحصول على المصدر: ١٥\١٢\٢٠١٩

في هذا السياق، تُشير البيانات الرسمية بأن مجموع األشخاص ) من السوريين وغير السوريين ( الذين يخضعون لوصف 
الحماية الدولية في تركيا أصبح يشكل أكثر من ٣.٩ مليون شخصاً. إن ارتفاع أعداد طلبات الحماية الدولية والهجرة الغير 
نظامية في تركيا خصوصاً بعد عام ٢٠١٦ هو أمر ملفت للنظر. واجهت تركيا أمر لم يسبق لها أن واجهته من قبل، فبعد 
عام ٢٠١٤ قام العديد من المهاجرين الغير نظاميين أغلبهم من جاء من أفغانستان والعراق وباكستان بالقدوم إلى تركيا 
والتقدم بطلبات الحماية الدولية. بحسب البيانات التي قدمتها المديرية العامة إلدارة الهجرة DGMM فإن عدد المهاجرين 

غير النظاميين في تركيا ما بين أعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٩ بلغ المليون و ٢٠٠ ألف مهاجراً.
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SB-2019 - رسم بياني ٧ : أعداد المهاجرين الغير نظاميين في تركيا بين عامي ٢٠٠٥- ٢٠١٩

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة:  https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler ، تاريخ الحصول على المصدر ٠٥\٠١\٢٠٢٠

2014

2015

2016

2017

2018

31.12.2019

IRAK AFGANİSTAN PAKİSTAN SURİYE MOLDOVA FİLİSTİN MYANMAR GÜRCİSTAN İRAN DİĞER

1.728

7.247

30.947

18.488

17.629

12.097

12.248

35.921

31.360

45.259

100.629

201.437

101

261

256

308

269

204

508

615

365

832

10.545

12.210

6.425

5.464

1.169

374

378

296

24.984

73.422

69.755

50.217

34.053

55.236

1.519

2.857

2.679

2.954

3.153

2.171

626

1.978

1.817

2.707

4.066

8.753

8.158

14.928

16.801

24.276

46.631

90.613

2.350

3.792

19.317

30.337

50.438

71.645

SB-2019 - رسم بياني 6 : أعداد المهاجرين الغير نظاميين في تركيا )بين عامي ٢٠٠٥-٢٠١٩(

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة:  https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler ، تاريخ الحصول على المصدر : ٠٥\٠١\٢٠٢٠



٢.القبول االجتماعي واالنسجام 
تهدف دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ إلى دراسة أوضاع السوريين في تركيا من أجل “ وضع إطار للعيش المشترك 
والكريم سوية “ والمساهمة في علمية اإلنسجام االجتماعي بين الطرفين. مع التحركات اإلنسانية الضخمة ، وكيفما كانت 
الطريقة والسبب الذي يأتي به “ الوافدون الجدد “ فإنه ال مفر من إثارة مسألة العيش المشترك بين هؤالء الوافدين وبين “ 
المجتمع المحلي \ المستضيف “. في هذا السياق،  يستند هذا البحث على إبراز أهمية مفهوم “ االنسجام “ )أو مفاهيم مماثلة 
في األدب كـ “ Integration “ أو “ Harmonization “ أو “ Cohesion “( مع تقييم موجز للغاية عن المكان الذي 
 تتناسب فيه هذه المفاهيم في األدب العام والمواضيع المحددة ، ومن بعدها توضيح ما يعرف “ بالقبول االجتماعي “ ٢١ 
“ social cohesion”. ثم، وفي هذه الدراسة، نجد أنه من المهم التعبير عن ما يُفهم من “ القبول االجتماعي “ والذي 

يُزعم بأنه األساس األساسي لالنسجام االجتماعي. 

في التحركات اإلنسانية الضخمة يتم تطوير العديد من المفاهيم البديلة حول إمكانية تحويل التنوع االجتماعي إلى “ مكاسب 
اجتماعية “ وكيف يُمكن للمجموعات الدينية والثقافية والعرقية واالجتماعية المختلفة عن بعضها أن تعيش معاً ، وتخفيض 
   )integration(عقبات العيش المشترك إلى “ أدنى مستوى من المشكالت “. فكثيراً ما يتم التعبير عن مفاهيم مثل التكامل ٢٢
، واالنسجام االجتماعي)social cohesion(  ، والشمول)inclusion(  ، واالستيعاب  )assimilation(، والتثاقف 
والتعاطف   ،)interculturalism( الثقافات  وبين    ،)multiculturalism( الثقافية  والتعددية   ،)acculturation(
)tolerance\  toleration(.ومع ازدياد التنقالت البشرية ، تم إنشاء مفاهيم جديدة تتعلق في هذا المجال ، حيث ازدادت 
أعداد المهاجرين الدوليين في العالم والذين قُدر عددعم بـ ١٥٠ مليون في عام ٢٠٠٠ ، إلى ٢٧٢ مليون في عام ٢٠٢٠، 
كما ازدادت أعداد الالجئين والمهجرين قسرياً من ٣٥ مليون إلى ٧١ مليون في نفس الفترة الزمنية. مما يجعل دراسات 

انسجام السوريين في تركيا واقع إلزامي يجب مناقشته وإيجاد مفاهيم جديدة له. 
الدافع الرئيسي لمفهوم “ االنسجام “ ، الذي تقوم لهذه الدراسة بتسليط الضوء عليه، كما هو الحال مع العديد من المفاهيم التي 
تم تطويرها في هذا الصدد ، هو التأكد من عدم وجود مشاكل ونزاعات اجتماعية واقتصادية وسياسية محتملة بين مختلف 
فئات \ شرائح المجتمع القادم أو تقليص هذه المشاكل إلى أدنى مستوياتها إن أمكن، لزيادة مساهمة هذا التنوع االجتماعي 
الحاصل في المجتمع. كما أن المصطلح المستخدم في األدب الدولي “ Social Cohesion “ يتوافق مع األدب التركي 
في الغالب على أنه “ Sosyal Uyum “ وأحياناً على أنه “ Sosyal Bütünleşme “. في سياق الدراسة ، فإن “ 
التماسك االجتماعي “ يهدف إلى الكشف عن خارطة الطريق لحياة مشتركة تعيش فيها جميع شرائح المجتمع في سالم 
وتعايش بعيداً عن الصراع والتوتر وبذلك ال يُنظر إلى  األجانب )المهاجرين أو الالجئين ( الذي يعيشون في المجتمع، أو 

بعبارة أُخرى “ اآلخرين “، الذين هم قليلون ومختلفون عاألغلبية على أنهم “ تهديد يخل بسالم المجتمع “. 
 

في السنوات األخيرة ، تم إنتاج مفاهيم مثل “ االنسجام “ و “ التأقلم “ و “ االندماج “ في النقاشات التي تخص مواضيع 
الهجرة أما المصطلح األكثر استخداماً فهو “ االنسجام االجتماعي “. ومع ذلك ، غالباً ما يتم استخدام مفهوم “ االندماج “ 
في األبحاث واألدب األمر الذي يجعل هذا المصطلح يقع في لُب المناقشات، وذلك ألنه يحتوي على طابع يُعطي األولوية 
أربعة مشكالت رئيسية  األقل على  أنه يحتوي على  المصطلح على  انتقاد هذا  يتم  ما  أنه غالباً  للموجود، كما  \ األصل 
مترابطة. حيث أن االنتقاد األول الذي يمكن توجيهه إلى هذا المصطلح يتعلق بمشكلة مفهوم “ االندماج “ من خالل االنتماء 
إلى مجال هندسي \ ميكانيكي بدالً من المجال االجتماعي. أما االعتراض اآلخر ينبع من “ الجوهر الهرمي “ للمفهوم.  
مما يجعل هذا يكشف عن المشكلة الثالثة للمصطلح: “ لمن االنسجام ، وماذا هو االنسجام ، وكيف يحصل االنسجام؟ “، 
حيث يتشكل هذا السؤال بطرح إجابة سياسية \ أيديولوجية. فالقوة التي تتحكم بهذه المرحلة \ العملية – والذي عادةً ما 
يكون المجتمع المستضيف – تُحدد شكل “ االنسجام “ بطريقة ُمسيسة تحكم عليها المخاوف وتُعرف االنسجام على أنه 

  ٢١    للحصول عىل مراجعة حديثة وشاملة انظر إىل تقرير الهجرة العاملية لعام ٢٠٢٠ -منظمة الهجرة الدولية ،ص: ١٨5 ، pdf.٢٠٢٠_https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr  ، باإلضافة إىل :

R. Bauböck –M.Tripkovic (Eds.) (٢٠١7) The Integration of Migrants and Refugees, An EUI F جدorum on Migration, Citizenship and Demography, European University Institute, Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies (https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/45187/Ebook_IntegrationMigrantsRefugees2017.pdf?sequence=3&isAllowed=y ، ٢٠١9\تاريخ الوصول للمصدر:٠١\١٢

 ٢٢     يعرّف قاموس الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة االنسجام عىل النحو التايل: »عملية ثنائية االتجاه لالنسجام املتبادل بني املهاجرين واملجتمعات التي يعيشون فيها ، حيث يتم دمج املهاجرين يف الحياة االجتامعية واالقتصادية

 والثقافية والسياسية للمجتمع املستقِبل. وينطوي عىل مجموعة من املسؤوليات املشرتكة للمهاجرين واملجتمعات ، ويتضمن مفاهيم أخرى ذات صلة مثل اإلدماج االجتامعي والتامسك االجتامعي. مالحظة: االندماج ال يعني بالرضورة

 اإلقامة الدامئة. ومع ذلك ، فإنه يعني النظر يف حقوق والتزامات املهاجرين ومجتمعات بلدان العبور أو املقصد ، والوصول إىل أنواع مختلفة من الخدمات وسوق العمل ، وتحديد واحرتام مجموعة أساسية من القيم التي تربط املهاجرين.

واملجتمعات املستقبلة لغرض مشرتك  ، تاريخ الوصول للمصدر:٣١\١٢\٢٠١9
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قبول “ قيادة “ األغلبية )المقصود بها هنا المجتمع المستضيف( “ القائمة “ وفرضها على القادمين الجدد. مما قد يسمح 
 لهذا النهج بالتعبير على أن “ المقيمين هم الذين لديهم الحق في تحديد القاعدة “. بهذه الطريقة، فإن األشخاص الموجودين 

)المجتمع المستضيف ( يقومون بإنشاء قاعدة العيش المشترك ويضفون عليها الشرعية ليتكيف معها القادمون الُجدد.
وهنا تبرز المشكلة الخطيرة في هذا المفهوم: “ يُمكن لـ “ االندماج “ أن يضفي المشروعية على انسجام القادمين الُجدد مع 
الموجود، مما يبرر مع مرور الوقت لشرعنة مفهوم آخر أال وهو “ العزلة “.٢٣ لهذا ، بالنسبة للعديد من علماء علم االجتماع 

، فإن “ االندماج “ هو طريق يمكن اعتباره على أنه “ الفخ “ الذي في تودي نهايته إلى “ العزلة “.٢٤

ربما تكون القضية األساسية التي يتفق عليها خبراء الهجرة هي أنه ال يُمكن الحديث عن تعريف مشترك يقبله الجميع فيما 
يتعلق بـ“ االنسجام “أو“ االنسجام االجتماعي “ أو المفاهيم األُخرى التي يتم إنتاجها في هذا السياق.عدم وجود تعريف 
موحد يؤدي إلى استنتاجات وتقييمات ذاتية مختلفة حول هذا المفهوم.في “ ُكتيّب ُصناع السياسة والفاعلين حول االندماج “٢٥ 
الذي أعده االتحاد األوروبي ، “ يُعتبر االندماج عملية ديناميكية ثنائية االتجاه تعمل بمشاركة المواطنين والمهاجرين، وبأن 
مجاالت التعليم والتوظيف تجعل المهاجرين أكثر نشاطاً في المجتمع وبأن تعلم لغة وتاريخ المجتمع المستضيف شرط ال 
غنى عنه في االندماج. “ هنا بينما يتم التأكيد على الحقوق واإلمكانيات التي يجب أن يتمتع بها “ القادمون الجدد “ ، يظهر 
أن المجتمع المستضيف له األولوية. حيث ذكرت ديميريفا في عملها بعنوان “ الهجرة والتنوع واالنسجام االجتماعي “ أوالً 
بأنه ال يوجد تعريف عالمي لهذا المفهوم وبأن “ االنسجام االجتماعي “ بشكل عام هو “ التضامن “ و “ العمل الجماعي 
“ و “ التسامح “ و “ العيش المشترك في انسجام “. كما تُشير ديميريفا هنا إلى النظام االجتماعي لمجتمع محدد وتقول: “  
يظهر االنسجام االجتماعي في الرؤية واالحساس باالنتماء إلى جميع المجتمعات في المجتمع ، وبتقدير واإليجابية لتنوع 
الخلفيات الثقافية والظروف المختلفة لألشخاص ، وبنشوء عالقات إيجابية وقوية بين أشخاص من أصول مختلفة ووصولهم 
إلى فرص العمل والمدارس والعيش في نفس األحياء “.٢٦ كما قدمت المفوضية العليا لشؤون الالجئين UNHCR “ حلوالً 
دائمة “ في حاالت اللجوء طويلة األمد والتي تالقي قبوالً واسعاً بشكل عام،  فكانت الحلول كالتالي: ١. “ السعي لعودة 

الالجئين الطوعية إلى بالدهم” ٢. “ إعادة التوطين في دولة ثالثة “  ٣. “ إدراج سياسات االنسجام “.٢٧

األساسي  السبب   \ بالدافع  أيضاً  ترتبط  بل  فحسب،  والجغرافية  التاريخية  بالتجارب  واالنسجام  الهجرة  ترتبط عالقة  ال 
للهجرة. العالقة بين الهجرة “ اإلرادية \ الطوعية “ التي يتم نقاشها بشكل عام تختلف عن العالقة بين “ الهجرة القسرية 
“ واالنسجام. في هذا الصدد ، أكد بيري وروبرتس على أن محتوى دراسات االنسجام بعد الهجرة القسرية هو نموذج 
اجتماعي وهدف سياسي، مما يجعله االختالف الرئيسي الذي يميزه عن الهجرة الطوعية في هذا السياق.٢٨ بعبارة أُخرى ، 
فإن الطريقة التي يأتي بها الوافدين الجدد – سواًء أرادوا الهجرة أم لم يريدوا - تؤثر بشكل مباشر على عملية االنسجام مع 
المجتمع المستضيف. كما يُمكن القول بأن واحدة من االحتياجات الرئيسية ألولئك الذين يأتون بسبب الهجرة القسرية هي “ 
الحماية “ وبأن عدم اليقين و “ الماضي الصادم “ يؤثر على حالتهم بشكل كبير. في هذا السياق، مهما كانت درجة النقاشات 
التي تدور في أوروبا حول هذا الموضوع، فإن الهجرة القسرية تختلف عن الهجرة الطوعية على أن الطوعية “ أسهل “ 
ومن الممكن التنبؤ بها. ففي أعمال الميثاق العالمي بشأن الالجئين الذي يستمر منذ عام ٢٠٠٦،  هذا الوضع ينعكس على 

فكر األُمم المتحدة أيضاً ، ويتم تعيين طرائق منفصلة للمهاجرين والالجئين كالً على حدى.٢٩

   ٢٣     يحتوي كتاب »أوروبا بال هوية« الذي كتبه بسام طيبي ، مواطن أملاين من أصل سوري ، عىل تلميحات مثرية لالهتامم فيام يتعلق باملناقشات حول »الهيكل الهرمي« ملفهوم انسجام املهاجرين وأسئلة »إىل أي انسجام ، االنسجام إىل من؟« مبناقشتها

Europa ohne Identität؟ Leitkultur oder Wertebeliebigkeit، Siedler V :انظر.»Leitkultur« اندماج املهاجرين املسلمني يف أملانيا وأوروبا واملفهوم املقرتح لـ »ثقافة القيادة«أي    

   ٢٤     يف نهج األستاذة الدكتورة نرمني عبادان أونات ، أحد األسامء الرائدة لدراسات الهجرة يف تركيا ، تذكر غالبًا أن مفهوم االنسجام بطبيعته يؤدي إىل االستيعاب حيث تعرتض عىل هذا املفهوم ، انظر  (رحلة ال تنتهي: من العامل الضيوف إىل املواطنني عرب

N.Abadan-Unat, (2017) Bitmeyen Göç / Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa الوطنيني). النرش: اسطنبول جامعة بيلجي، الطبعة الثالثة

٢5    وزارة االتحاد األورويب يف الجمهورية الرتكية ، الوكالة الوطنية الرتكية لربنامج االراسموس والكتاب اإلرشادي للمنظامت املحلية واملوظفني يف انسجام املهاجرين يف أوروبا  

 http://www.ll٢ii.eu/pdf/Guidebook_for_Local_Bodies_and_Operators_on_Integration_of_Migrants_in_Europe_TR.pdf  تاريخ الحصول عىل املصدر:١٢\٠١\٢٠٢٠      

٢6    دميرييفا(٢٠١7)الهجرة والتنوع والتامسك االجتامعي. إحاطة ، مرصد الهجرة ، جامعة أكسفورد ، مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني  https://www.unhcr.org/solutions.html  والتقرير العاملي للمنظمة الدولية للهجرة ٢٠٢٠ ،ص٣٤٣ 

   ٢7    املفوضية السامية لشؤون الالجئني: حلول لالجئني  https://www.unhcr.org/50a4c17f9.pdf تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٢\٠١\٢٠٢٠

٢٨  ج. دي بريي - أ. روبرتس. (٢٠١٨). التامسك االجتامعي والنزوح القرسي: مراجعة مكتبية إلعالم الربمجة وتصميم املرشوع. مجموعة البنك الدويل:

http://documents.worldbank.org/curated/en/125521531981681035/pdf/128640-WP-P163402-PUBLIC-SocialCohesionandForcedDisplacement.pdf . تاريخ الحصول عىل املصدر: ٣١\١٢\٢٠١9 

 ٢9    امليثاق العاملي بشأن الالجئني : https://www.iom.int/global-compact-migration ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٢\١٢\٢٠١9

 االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية  https://www.unhcr.org/gcr/GCR_English.pdf تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٢\١٢\٢٠١9  

   



مما الشك فيه أن النقاشات تدور حول كيف يُمكن للمجتمعات البشرية أن تعيش مع بعضها البعض بال صراع أو توتر وفي 
بيئة يسودها السالم “ إن أمكن “. لكن من بعد اتفاقية وستفاليا لعام ١٦٤٨ ، بدأت الدول تُنشأ على القومية وهوياتها الوطنية، 
وعلى حد تعبير أندرسون فإن هذه االتفاقية جعلت الدول مكونة من “ مجتمعات خيالية “٣٠ تضع حدوداً بينها وبين االُخرى. 
وكما ذكر كاسلز وميللر، وهما من األسماء الرائدة في أدبيات الهجرة الذين قدموا مساهمة كبيرة في هذا المجال من خالل 
دراسة “ عصر الهجرة “ ، فإن التنقالت \ الهجرة اإلنسانية الجماعية كانت موجودة في كل حقبة من التاريخ وحملت معها 
آثاراً كبيرة.٣١ ذكر المؤلفان بأن العصر الذي تُحدده الهجرة المكثفة عبر الحدود يُثير سؤالين مهمين،أولهما “ فهم سيادة 
الدولة “واآلخر“عمليات التحول واالنسجام االجتماعي “. ويقوالن بأن “ الهجرة عبر الحدود ال تُخرب فقط الحدود بشكل 

فيزيائي ولكن أيضاً الحدود العاطفية \ الثقافية “. فعلى الرغم من كون الهجرة أمراً مريراً يكاد يكون من المستحيل أن يكون 
 هناك مجتمعاً خالياً من الهجرة.وكما قال فايست، يرى العديد من السياسيين الهجرة على أنها“ الوضع الطبيعي الجديد “.
٣٢كما يؤكد فايست بأن موضوع ما يُسمى باالنسجام االجتماعي هو أمر ال يقع على كاهل القادمين الجدد فقط. بناًء على 

ذلك ، يُمكن أن تُصبح مواضيع كـ “ االنسجام االجتماعي “ و “ التفرقة “ مواضيع جدل بين مواطنين الدولة الواحدة بسبب 
اختالفاتهم الدينية أو العرقية أو الثقافية أو غيرها.٣٣

في القرن الماضي ، تم إدراج العديد من الدراسات والنظريات التي تبحث عن تأثير التحركات اإلنسانية عبر الحدود على 
المجتمعات المحلية. حيث تم تطوير الدراسات في هذا المجال مع التركيز على موضوع االنسجام االجتماعي. من جانب 
آخر ُعرفت أمريكا منذ البداية بأنها دولة أُنشئت على أساس الهجرة، حيث ُولد أكثر من ثلث سكانها خارج أمريكا في بداية 
القرن العشرين، لهذا قامت مدرسة شيكاغو لعلم االجتماع، بدراسة العالقات بين المجموعات المختلفة في شيكاغو حيث 
تتمثل أهدافها الرئيسية في “ بناء هوية وطنية موحدة “، األمر الذي جعلها النظرية األولى التي تتعامل مع قضية االنسجام 
في المناطق الحضرية.٣٤ حيث أن نموذج Melting Pot )الوعاء المنصهر( لمدرسة شيكاغو لعلم االجتماع ، يُظهر أن 
انصهار المجتمعات المختلفة التي تعيش معاً في القدر ذاته، هو أمر ضروري لتنسيق الهويات العرقية والثقافية والدينية 

للمهاجرين ولخلق ثقافة موحدة عن طريق صهرها في بوتقة أميركية. هنا نرى أن هذا المفهوم يُدافع بشكل إيجابي 
عن مفهوم “ العزلة “. ألن هذا التيار يجعل المهاجرين يرون بأن هويتهم وثقافتهم القديمة قبل الهجرة تُهدد استقرارهم في 
الدولة التي أتوا إليها. من ناحية أُخرى ، في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ تم استخدام “ مقاييس المسافة االجتماعية 
“ التي طورها بوغاردوس في عام ١٩٢٥ لفهم الحياة المشتركة بشكل أفضل وتحديد المشاكل والعقبات.٣٥ أحد األسماء 
 الرائدة أيضاً في هذا الموضوع ، هو عالم االجتماع األميركي بارك ونظريته لما يُسميه “ مفهوم االنسجام االجتماعي “ ٣٦
و“ دورة العالقات العرقية “ ، حيث تنص على أن عملية االنسجام تمر بأربع مراحل مختلفة : “ إقامة العالقة “ و “ المنافسة 
الُجدد في الساحة العامة “ و “ التكيف الطوعي أو العزلة  على الموارد المحدودة “ و “ جهود الدولة إلشراك الوافدين 
اإللزامية “. مع ذلك فإن النهج الذي تم تطبيقه والذي آل مآله إلى العزلة على الرغم من تقديم نفسه على أنه “ مشروع سالم 
“ ، لم ينجح بكونه “ بوتقة االنصهار “. فبدالً من نسيان هوياتهم العرقية ، كان المهاجرين ميالين إلى معانقة هوياتهم أكثر 
بسبب الصعوبات الهيكلية والنفسية التي تُسببها الهجرة.٣٧ بعبارة أُخرى ، بينما كان االحتواء \ االستيعاب متوقعاً، فقد ازداد 

الفصل العنصري \ التفرقة وازدادت احتماالت الصراع. 

بما أن نظريات االندماج لم تُظهر النجاح المتوقع ومع بروز مفهوم “ التنوع االجتماعي “ في كل مجال من مجاالت الهجرة 
، فقد يبدو أنه منذ الستينيات تم إدراج “ التعددية الثقافية “ كفلسفة و” التكيف \ االندماج “ كتطبيق يرتكز على جدول أعمال 

٣٠   أندرسون (٢٠١5) »املجتمعات الخيالية« ، ميتيس للنرش ، اسطنبول

 ٣١   نرُش ألول مرة يف عام ١99٢ بواسطة Castles and Miller وتضمنت اإلصدارات الالحقة من الكتاب مساهامت من Has للحصول عىل أحدث إصدار ، انظر :

S. Castles, H. De Hass, and M. Miller (٢٠١٨) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Sixth Edition, The Guilford Press.

٣٢   يت. فايست (٢٠١٨) كتاب متهيدي عن االنسجام االجتامعي: املشاركة واالنسجام االجتامعي يف االتفاقات العاملية. أوراق عمل كومكاد ، ١6١:

Bielefeld: Universität Bielefeld, Fak. für Soziologie, Centre on Migration, Citizenship and Development (COMCAD).  https://nbn-resolving. org/urn:nbn:de:0168-ssoar-58138-7

٣٣   أجرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي دراسة »مؤرش التامسك االجتامعي« لتقييم االنسجام بني مواطني نفس البلد وتكشف عن نتائج مثرية لالهتامم:

https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/social-cohesion.html 

٣٤   أ . كايا,  (٢٠١٤) »مناظرة حول الهجرة واالنسجام يف تركيا: نظرة عىل املايض« (نقاشات الهجرة واالندماج يف تركيا: نظرة إىل املايض) ، مجلة إديلكنت لألبحاث الحرضية ، املجلد. ١٤ ، ٢٠١٤ ، ص: ١٢

 ٣5   بوغاردوس,  (١9٢5) »املسافة االجتامعية وأصولها.« مجلة علم االجتامع التطبيقي 9 (١9٢5): ٢١6-٢٢6 ، وإميوري س. بوجاردوس (١9٤7) »قياس العالقات الشخصية-الجامعية« ، علم االجتامع ، ١٠: ٤: ٣٠6-٣١١

٣6   انظر ، ستانفورد إم ليامن (١96٨) دورة العالقات العرقية لروبرت إي بارك ، مراجعة علم االجتامع يف املحيط الهادئ ، املجلد: ١١ ، رقم ١ (ربيع ، ١96٨) ، ص: ١6-٢٢

 ٣7   أيهان كايا ، املرجع السابق. ص: ١٣
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دراسات الهجرة.٣٨ استخدم إدوارد أ. ميدينا ، الخبير في مجال التعليم في نيومكسيكو عام  ١٩٥٧ ،٣٩ مفهوم “ التعددية 
الثقافية “ ، القائم على الرأي القائل بأن المجموعات المختلفة عن بعضها يُمكنها أن تعيش في وئام دون صراع مع اآلخرين. 
كما قدم ميدينا التعددية الثقافية على أنها “ مفتاح التعايش المشترك الناجح “ أي أنها تقترح فهم و ممارسة التعددية الثقافية 
لمجتمع ُمتعدد اللغات والثقافات للعيش معاً في سالم. حيث تُعرف التعددية الثقافية بأنها “ عملية أو سياسة الحفاظ على 
االنتماء الفريد للمجموعات الثقافية المختلف بعضها عن بعض في مجتمع ُمتعدد الثقافات “. من المعروف أيضاً أن “ القانون 
الكندي متعدد الثقافات “ لعام ١٩٧١ كان له تأثير كبير على تعميم هذا المفهوم. مع هذا القانون ، صنفت كندا الثقافات 
المختلفة أو المجتمعات الثقافية المتنوعة في البالد على أنها تُراث متكامل وثروة عظيمة لكندا وأدلت بأن جميعها متساوي. 
يعترف هذا المنهج بالمجموعات الثقافية المختلفة كما يسمح لها بالعيش داخل ثقافتها، وبالتالي يدعم إنشاء أماكن عبادة 

ومدارس مستقلة لكل مجموعة.٤٠

تركز الدراسات التي تهتم بشرح االنسجام على محاولة الكشف عن عملية االنسجام وشروطها أو وضع الحد األدنى من 
المعايير والشروط للتعبير الثقافي والقانوني والسياسي لمجتمع المهاجرين. كان الهدف هنا هو جعل“ القادمين الجدد “

من  المهيمن  المجتمع  ومنع  االجتماعية  والرعاية  والصحة  العملية  والحياة  التعليم  في  متساو  وضع  في   ) المهاجرين   (
استبعادهم.٤١ ويقول كايا ، بأنه لطالما كان موضوع االنسجام سمة مهمة في المجتمعات التي يعيش فيها مجموعات مختلفة 
متنوعة في الثقافات والعرق والدين. وإن طبيعة النقاش حول االنسجام تعتمد إلى حد كبير على منهج المجتمعات المستضيفة 

والدول المعنية بالهجرة.٤٢ 

هايني، الذي صنع أحد أشهر تعاريف االنسجام، يصف االنسجام بأكثر طريقة عامة بأنه : “ الدخول والمشاركة في المجاالت 
االقتصادية واالجتماعية، ولكنه في نفس الوقت،  يتغير من قبل كل من المجتمع الجديد والمجتمع المستضيف ويُغير كل 
منهما اآلخر “.٤٣في مقالتهم الهامة بعنوان “ فهم االنسجام “ يصف أغر و سترانغ االنسجام بأنه “ الحقوق والممارسات 
وعمليات االتصال االجتماعي في إطار الدين واللغة والبيئة المحلية بين المجموعات في المجتمع “، كما يسلطون الضوء 
على أن الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والتوظيف والسكن يشكل أمراً حاسماً في االنسجام.٤٤  جنسون قسم البُعد 
الهيكلي لالنسجام االجتماعي إلى خمسة عناصر: االنتماء \ العزلة ) يتطلب االنسجام االجتماعي الشعور باالنتماء إلى نفس 
المجتمع ومشاركة القيم ذاتها ( ، و اإلدماج \ االستبعاد ) لتكوين االنسجام االجتماعي يجب أن يكون هناك سعة الكافية 
الحتواء األفراد في سوق العمل ( ، و المشاركة \ السكون ) يتطلب االنسجام االجتماعي المشاركة النشطة في األنشطة 
السياسية والشؤون العامة (، و التقبل \ الرفض ) تسامح األغلبية وتقبلهم لالختالفات (، وأخيراً الشرعية \ الالشرعية ) 
لتطبيق االنسجام االجتماعي يتطلب على المؤسسات العامة والخاصة العمل كوسيط في حاالت الصراع(.٤٥أما برنارد فقد 
أضاف على عناصر جينسون عنصر آخر إلى العناصر الخمسة أال وهو المساواة \ عدم المساواة.٤٦ وتناول شميت مفهوم 
التماسك االجتماعي بما يتماشي مع األهداف التي سوف يتم تحقيقها. حيث يتم التعبير عن هذه األهداف والعناصر على أنها 

تقوية العالقات والتفاعالت والروابط االجتماعية من خالل القضاء على االختالفات والتفاوتات واالستبعاد االجتماعي.٤٧
من ناحية أُخرى ، شدد تشان على عناصر الثقة والمشاركة واالستعداد للمساعدة في عملية االنسجام االجتماعي.

٣٨    للحصول عىل منظور ليربايل ، و.كيملنشا (١995)، »املواطنة متعددة الثفافات: نظرية ليربالية حول حقوق األقليات« ، أوكسفورد، جامعة أوكسفورد برس

   ٣9    كارتال وباشجي (٢٠١٤) »حركات الالجئني واملهاجرين إىل تركيا« ، مجلة العلوم اإلجتامعية ١٢(٢)، ص:٢٢٢      

٤٠   للحصول عىل منظور ليربايل ، و.كيملنشا (١995)، »املواطنة متعددة الثفافات: نظرية ليربالية حول حقوق األقليات« ، أوكسفورد، جامعة أوكسفورد برس 

 ٤١   يوكليان ويوداكول (٢٠١١)، النشاط اإلسالمي وانسجام املهاجرين: املنظامت الرتكية يف أملانيا، املهاجرين واألقليات ٢9:٠١ ، ص:٨5-6٤ 

٤٢   أيهان كايا ،(٢٠١٤) نقاشات الهجرة واالنسجام يف تركيا:نظرة إىل املايض ،أديال كنت ، العدد ١٤ ، ٢٠١٤ ، ص:١٢ 

٤٣   هيني (٢٠١٨) انسجام الالجئني:البحث والسياسات ، السالم والرصاع يف مجلة سايكولوجية السالم  ٢٤(٣) ص: ٢65-٢76

٤٤    انظر إىل: أ سرتانغ (٢٠١٨) ، فهم االنسجام: إطار مفهومي ، مجلة دراسات الالجئني , فقرة ٢١ ص :١66-١9١

٤5    جينسون وجني ، »خريطة االنسجام االجتامعي: دولة األبحاث الكندية »، شبكات أبحاث السياسة الكندية، أوتاوا ،١99٨ ،ص: ١5

٤6     بول برنارد (٢٠٠٠)  االنسجام االجتامعي :نقد دياليكتييك للمفهوم ، رئاسة األبحاث والتحليل االسرتاتيجي، قسم اإلرث الحضاري الكندي ، أوتاوا ،ص:١9

٤7     ريجينا ،برغر شميت ، »االنسجام االجتامعي كمفهوم للمساواة بني املجتمعات : املفهوم والقياس« ، ورقة عمل التقرير األورويب ، رقم: ١٤ ، مركز أبحاث االستطالعات واألدب ، مانهيم ،٢٠٠٠ ،ص: ٢٨

 



٤٨     جوزيف تشان , إعادة النظر يف االنسجام االجتامعي : التطوير وتعريف وإطار وتحليل البحوث التجريبية، أبحاث املؤثرات االجتامعية ، ٢٠٠6 ، ص٢9٤

٤9     للبحث يف هذا املوضوع انظر إىل : أ,أونوتوملاز (٢٠١6) ، املوضوع األكرث تطرقاً : اندماج املهاجر وتطوره يف أوروبا ومثال عن بريطانيا ، غولفار إهالمور، مفاهيم ومناقشات الهجرة يف عرص العوملة ، منشورات االتصال استنبول ، ص ١57

،   https://www.dunyabulteni.net/iflas-eden-cok-kulturculuk-mu-yoksa-almanya-mi-makale,14912.html ،  5٠     ن. يورتسيفان ، هل أفلست التعددية الثقافية أم أملانيا؟ 

تاريخ الحصول عىل املصدر:٢9\١٢\٢٠١9 ، باإلضافة إىل و. كيمليتشا ١995

   5١     أصبحت أعامل الشغب التي اندلعت يف إنجلرتا وتكليف حكومة اململكة املتحدة بتقرير من قبل تيد كانتل نقطة تحول مهمة. جادل البحث الذي تم إجراؤه يف األحداث وما تاله من نرش “تقرير كانتل” يف عام 2001 أن تعدد

  الثقافات يف الدولة قد تسبب يف الفصل يف املجتمع وخلق مجتمعات موازية ، تعيش جنبًا إىل جنب ولكنها مل تتفاعل أبًدا بشكل هادف. انظر

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/25_05_06_oldham_report.pdf ، تاريخ الوصول للمصدر:٢9\١٢\٢٠١9 

 ،N. Foroutan, I.Schäfer (2009) Hybride Identitäten – muslimische Migrantinnen und Migranten in Deutschland und Europa. In: Aus Politik und Zeitgeschichte       5٢     

٢٠٠9\5 ،ص:١١-١٨

حيث أن “ البُعد األُفقي “ هو االنسجام بين المجموعات في المجتمع بينما “ البُعد العامودي “ فهو االنسجام بين المواطن 
الدولة  تُحاول   “ سياسي  مشروع   “ هي  واالنسجام  الهجرة  سياسات  جميع  بأن  أونوتولماز،  يؤكد  هذا،  ومع  والدولة.٤٨ 

الُمستضيفة تطويره في إطار ظروفها وقُدرتها وأهدافها. ٤٩

كثيراً ما تتم مناقشة “ التعددية الثقافية “، وهي واحدة من المفاهيم الهامة التي أُدرجت في سياق االنسجام، وخاصة في دول 
أوروبا الغربية بعد هجرة المهاجرين المسلمين إليها. في الواقع، يُمكن تجاهل االختالف بين التعددية الثقافية و” التنوع 
الثقافي “ في بعض األحيان. مع ذلك، من الضروري فهم أن التعددية الثقافية هي حقيقة، أي تواجد أكثر من مجموعة ثقافية 
واحدة وقبول المساواة األخالقية بين الثقافات المختلفة.٥٠ لكن هذا النهج سوف يشجع المجتمعات المختلفة على إغالق نفسها، 
مما يتسبب في تفكك المجتمع وليس االنسجام، فغالباً ما يتم انتقاد هذا النهج بسبب خلق “ المجتمعات الموازية “ التي يعيش 

جنباً إلى جنب ولكنه ال تتشارك أي شي مع اآلخر.٥١

إن حل المشاكل التي يُعتقد بأنها تشمل نماذج “ العزلة “ و “ التعددية الثقافية “ يُحاول التخلص منها بمفهوم “ االندماج “. 
بعبارة أُخرى، يُمثل االندماج فهماً بأن القادمون الُجدد سوف ينضمون إلى المجتمع الحالي بسرعة ومع مساواة في الحقوق، 
كما أنهم سوف يتبنون قيم المجتمع الذي أتوا إليه، ولكن يُمكنهم أيضاً الحفاظ على قيمهم الثقافية. في كل هذه المناقشات، 
من الواضح أن النهج الكالسيكي، الذي يرى المجتمع على أنه وحدة واحدة أصبح مهيمناً، كما ال ينبغي أن ننسى أنه ال 
محالة من االنتماءات الثقافية الُمتعددة خاصة في عصر العولمة واالتصاالت. من ناحية أُخرى، طرحت “ لجنة االنسجام 
والتكامل والتماسك “ التي أنشأتها إنكلترا تحت قيادة القالع في عام ٢٠٠٢ ، مفاهيم التكامل واالنسجام االجتماعي كمفاهيم 
تُقلل من سلبيات العزل والتعددية الثقافية. ففي مناقشات الهجرة واالنسجام، يتم طرح نهج اختزالي تجاه جميع المهاجرين 
وحاالت الهجرة ، مع األخذ بعين االعتبار أن المهاجرين عموماً هم كتلة في المجتمع. مع ذلك ، إن ُكتل المهاجرين ليس 
ُكتالً متجانسة وغير ثابتة، لذلك فإنها مع مرور الوقت تتحول بسرعة. لهذا، فإن مجموعات المهاجرين تتميز بأن لديها 
هوية وبُنية غير متجانسة تزداد تعقيداً مع مرور الوقت. حيث يصف فروتان هذا األمر بـ “ الهويات الهجينة “.٥٢ هذا الواقع 

الجديد يزيد من تعقيد عملية االنسجام ويحتاج إلى إعادة تعريف الهويات الجديدة. 
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يُعتبر مفهموم “ االنتماء “ من أكثر القضايا المثيرة للجدل حول قضية االنسجام. ففي حين أنه يُمكن تعريف هذا الموضوع 
على أنه قيادة العملية باتجاه العزلة الكاملة من ناحية، يُمكن اعتباره أيضاً مفهوماً يمّكن السكان المحليين وأولئك الذين يأتون 
بعدهم أن يشعروا بأنهم تحت مظلة ثقافية مشتركة. حيث أن تعريف االنتماء إلى مجموعة مهيمنة، يضفي ال محالة الشرعية 
على سياسات العزل ويُحيي الهيكل الهرمي الُمنسق. لكن “ العيش معاً في الجغرافية الواحدة فقط “ دون الشعور باالنتماء 
يُمكن أن يؤدي إلى التمزق والمعيشة الموازية وحتى إلى الصراعات. يجب إنشاء توازنات حساسة بين ما األبعاد الثالثية 
أي الوجود \ االنتماء \ التغيير ، باإلضافة إلى توفير الفرص لتأسيس دولة للمجتمع ككل وبدون عزلة، لكن مع تضمين 
الُملكية العاطفية للتنوع والشراكات. أثناء القيام بذلك، يجب أن تستند الدولة في هذه العملية على المجتمع والطوعية، وليس 

على األيديولوحية واإلكراه. كما أنه ال يُمكن تحقيق هذا األمر إال بالقبول االجتماعي.

منذ بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين ، تحاول تركيا إنشاء نظام إلدارة الهجرة الخاص بها، حيث ظهر للمرة 
األولى مصطلح “ اإلنسجام “ مع نشوء قانون األجانب والحماية الدولية YUKK ، والذي تم سنه في عام ٢٠١٣، حيث 
تم أخذ هذا المصطلح بجدية وبطريقة تجعله جزءاً مهماً في القانون. يكشف هذا القانون، الذي يجعل االنسجام جزءاً ال 
غنى عنه من العملية، عن موقفاً فلسفياً كما يرسم خطاً واضحاً للغاية بين االنسجام واالستيعاب وحتى أنه يُفضل مفهوم “ 
االنسجام “. بحسب المادة ٩٦ من قانون األجانب والحماية الدولية YUKK، ُكلفت المديرية العامة إلدارة الهجرة بواجبات 
التنسيق. حيث جاء في المادة: “ سوف تُسهل المديرية العامة ، في حدود الفرص االقتصادية والمالية للبالد ، االنسجام 
الُمتبادل بين األجنبي والمتقدم على الطلب أو أولئك الذين يتمتعون بوضع الحماية الدولية مع المجتمع في بلدنا كما أنها 
سوف تعمل جاهدة من أجل اكتسابهم المعرفة والمهارات الالزمة سواء إن عادوا إلى بالدهم أو تم إعادة توطينهم في دولة 
ثالثة ، باإلضافة إلى التخطيط ألنشطة االنسجام من خالل االستفادة من اقتراحات ومساهمات المؤسسات والمنظمات العامة 
واإلدارات المحلية والمنظمات الغير حكومية والجامعات والمنظمات الدولية “. من ناحية أُخرى ، يتم التعبير عن الخلفية 
الفلسفية لالنسجام على النحو التالي: “ إن االنسجام هو ليس عزل وال اندماج. إنما هو التنسيق الذي يحدث عند فهم المهاجر 

والمجتمع المستضيف بعضهم البعض على أساس التطوع “. ٥٣

يبدو أن العديد من المناقشات التي تدور حول االنسجام تستمر وترتكز بكثافة على الفلسفة التي يحتوي عليها هذا المفهوم، 
وعن ماهية هذا المفهوم وكيفية تطبيقه في الحياة الحقيقية. إن إنشاء مفهوم لالنسجام هو أمر جريء ومحفوف بالمخاطر، 
بالهجرة فهناك اآلالف من عمليات االنسجام  فقط  بالهجرة، وحتى إن كان مرتبطاً  فقط  مرتبطاً  ألن االنسجام ليس أمراً 
المختلفة الموجودة في العالم. حيث أنه ليس من الممكن تضمين عمليات االنسجام في مفهوم واحد لكل من السوريين في 
القيود  لهذه  إدراكاً  فرنسا.  في  والجزائريين  اليابان،  في  والصينيين  كندا،  في  والصوماليين  ألمانيا،  في  واألتراك  تركيا، 
التيأصحبت تشكل مخاطر كونها “ عامة جداً “ و “ غامضة “ و “ مجردة “، أصبح ال مفر من التعبير عما يُفهم من االنسجام 
التصورات  لهيكلة  أو  ليكون خلفية لسياسات االنسجام  للسوريين “ ،  الذي كثر استخدامه في دراسات “ مؤشر الضغط 
المستقبلية من أجل االنسجام. حيث ينطوي جهد هذا التعريف على إبقاء المفهوم بعيداً عن األيديولوجية والهرمية وجعله 
يحتوي على مبادئ أساسية. ففي ضوء تصريح كانط “ تصرف حتى يصبح المبدأ األساسي للسلوك هو المبدأ العالمي أو 
القانون الذي ينطبق على جميع الناس “ فإن االنسجام هو “ الشعور وطراز الحياة حيث يُمكن للمجتمعات أن تجتمع معاً 
بشكل عفوي أو طوعي أو أن تتعايش بالضرورة في سالم في إطار القبول واالحترام المتبادلين مع قبول مبدأ التعددية “. 

تسعى دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ بأن تفحص الوضع االجتماعي الناشئ عن الهجرة االنسانية الجماعية القسرية 
وإلى الوصول إلى مثبتات و إطار عام “ لالنسجام “. في هذه الدراسة ، يُفهم اإلنسجام على أنه “ الشعور ونمط الحياة 
الذي يُمكن أن تتعايش فيه المجتمعات التي تلتقي بشكل عفوي أو طوعي أو قسري بسالم في إطار القبول واالحترام 
المتبادلين على أساس االنتماء المتبادل ، حيث يتم تقبل التعددية “.تهدف الدراسة أيضاً إلى تسليط الضوء على التصورات 
االجتماعية والقبول االجتماعي لالنسجام من خالل التأكيد على نهج نتائج الدراسات الميدانية بدالً من المناقشات النظرية. 
أُجريت أول دراسة في هذا الصدد في عام ٢٠١٤ في  كتاب “ السوريين في تركيا : القبول االجتماعي و االنسجام “. أحد 
أهم العناصر البارزة في الكتاب هو التقييم فيما يتعلق بمفهوم “ القبول االجتماعي \ المجتمعي “ والذي تم طرحة على أنه 

أهم أساس لعملية االنسجام. 

  5٣     املديرية العامة إلدارة الهجرة : حول االنسجام : https://www.goc.gov.tr/uyum-hakkinda .تاريخ الحصول عىل املصدر:٠٢\٠١\٢٠٢٠ 



5٤    املفوضية السامية لشؤون الالجئني - االتجاهات العاملية : ٢٠١٨  : https://www.unhcr.org/5d٠٨d7ee7.pdf تاريخ الحصول عىل املصدر :١٨\٠9\٢٠١9 

   55     املفوضية السامية لشؤون الالجئني /https://www.unhcr.org/globaltrends2018 تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٢\٠١\٢٠٢٠

تشهد الدول العديد من الظروف والعقبات في عمليات االنسجام التي تتكون في األزمات اإلنسانية الجماعية والتي يأتي عقبها 
مرحلة “ ثقافة العيش معاً في سالم “. في هذه الدراسة ، إن واحدة من أكثر العمليات والظروف حساسية هي مرحلة “ القبول 
االجتماعي “. كما يجب القول بأن مستوى “ القبول “ في المجتمع يختلف باختالف طبيعة الهجرة. بعبارة أخرى، يختلف 
االنسجام االجتماعي بين المهاجرين الطوعيين \ الالجئين والمهجرين قسرياً، وتختلف عالقتهم مع المجتمع المستضيف في 
نقاط عدة، بالتالي فإن وجودهم في المجتمع يحمل معه عواقب مختلفة. عند النظر إلى البلدان التي يعيش فيها ٢٧٢ مليون 
مهاجر حول العالم أو األماكن التي يعيش فيها الـ ٧٠ مليون نازح قسري، يتبين بوضوح أن هناك اختالفات عميقة في 
سياسات الدول المتقدمة لهاتين المجموعتين.٥٤ كما هو معروف فإن ١٠-١٥٪ فقط من أولئك الذين هاجروا بشكل قسري 
يعيشون في البلدان المتقدمة، أما عندما يُصبح الموضوع ُمتعلق بالهجرة اإلرادية أو ما يُسمى بـ “ المهاجرين االقتصاديين “ 
تتغير المعدالت واألرقام بشكل جذري. فمن الواضح أن هذا األمر ليس بمجرد صدفة. بينما يُنظر إلى المهاجرين، وخاصة 
المهاجرين النظاميين والمؤهلين، على أنهم “ قيمة مضافة “ للبلد الذي يسكنون فيه، يُنظر لالجئين \ طالبي اللجوء على أنهم 
مشكلة وعامل خطر، ويتم تحديد سياسات الحكومة وفقاً لذلك. في هذا السياق، فإنه من الواضح أن تخطيط وتنفيذ سياسات 

االنسجام ألعداد كبيرة من الالجئين هو أمر محدود للغاية أيضاً. 

أصبحت تركيا مجبرة على تطوير سياسة انسجام لطالبي اللجوء والمهاجرين الذي فاقت أعدادهم الماليين بعد تجربة الهجرة 
المكثفة التي أتت إلى حدودها بعد عام ٢٠١١. 

تظهر خمسة مجاالت مختلفة في التعامل مع الهجرة الجماعية اإلنسانية عبر الحدود: 
التدابير والممارسات وإدارة الحدود والعمليات المتخذة في المجال العام. 

١- التكافل والقبول من قبل المجتمع المستضيف.   
٢- المواقف التي يتخذها “ القادمين الجدد “.   

٣- الوضع الذي أدى إلى نشوء الهجرة في البالد التي أتى منها المهاجرين.   
٤- تقرب وتدخل المجتمع الدولي من هذه القضية.   

مما ال شك فيه أن هذه المجاالت التي تتقاطع مع بعضها البعض، تلعب دوراً خاصاً في التغلب على األوقات الصعبة وفي 
استمرار الحياة السلسة معاً وحتى في التطور إلى مراحل أكثر إيجابية.

إن » دافع القادمين الجدد« ، أي أن كونك مهاجراً طوعياً أو الجئاً يُعتبر أهم العناصر في عملية االنسجام عند النظر له 
من حيث تصورات \ ردود فعل المجتمع تجاه هذه الفئات. فيُنظر إلى الهجرة الطوعية على أنها وضع ُمفّضل ومحبذ، بينما 
يُنظر إلى مسألة الالجئ أو طالب اللجوء على أنها حالة من عدم اليقين أو عدم الثبات وبأنه ال يُمكن التنبؤ بها وبالتالي هي 
صادمة وغير موثوقة. لهذا السبب، أكثر من ٧٠٪ من المهاجرين الذين هاجروا طوعياً و ٩٠٪ من المهاجرين » ذوي 
الجودة العالية » موجودين في الدول المتقدمة في العالم، بينما ١٠٪ فقط من الالجئين يستطيعون الوصول إلى هذه البلدان 
والعيش فيها. وياُلحظ هذا األمر بوضوح في تصنيفات البلدان التي لديها أكبر عدد من المهاجرين والالجئين الدوليين. ٥٥ 
حيث يُنظر إلى المهاجرين الطوعيين على أنهم » أداة للتنمية » بينما ينظر لالجئين على أنهم » عبء وخطر » حتى 
ولو كانوا يأتون من نفس البلد. وقد انعكس هذا الوضع على االتفاقية الدولية لالجئين، ففي نهاية العملية التي بدأت بين وفد 
نيويورك واألمم المتحدة في عام ٢٠١٦، تم انتاج نصين منفصلين أحدهما للمهاجرين وآخر لالجئين. حيث تكشف عناوين 
الفصول عن هذا الفصل \ التمييز : » الميثاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة والعادية » ، و » الميثاق العالمي بشأن 
الالجئين ». يُمكن قراءة هذا األمر كدليل مهم على أن قضية االنسجام مع الالجئين هو مجال أكثر إشكالية من المهاجرين. 

الفاعلين هم: المجتمع المستضيف  التكيف. هؤالء  الفاعلين: هناك خمسة عناصر فاعلة رئيسية تُحدد عملية اإلنسجام \ 
)المحلي( و » القادمين الُجدد )المهاجرين \ طالبي اللجوء \ الالجئين (، المنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم 
المتحدة المعنية بشؤون الالجئين و » بالد التمويل ». كما أن لهذه الجهات الفاعلة والفاعلين مستوى من التأثير قد يسهل 

أو يعقد عملية االنسجام ولذلك فإنه من الضروري التنسيق فيما بينهم إلدارة العملية. 

باإلضافة إلى ذلك، كما ذكر أعاله، تُعد جودة \ وضع القادمين الُجدد )كونهم مهاجرين أو طالبي اللجوء أو الجئين( أحد 
أهم العناصر في عملية االنسجام، ولكن تلعب أيضاً األعداد القادمة إلى البالد دوراً مهماً أيضاً ضمن هذه العملية.  إن إدارة 
العملية هذه تكون ممكنة عندما يكون تعداد النفوس السكاني للقادمين الجدد والحالة االقتصادية والقدرة اإلدارية للبالد هي في 
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درجة معقولة. أما في حال ازدياد عدد الوافدين الُجدد من المحتم أن تصبح هذه العملية أكثر صعوبة بسبب وجود وتصاعد 
القلق لدى المجتمع المحلي. إن عدم إدارة هذه الفترة وتنسيقها بشكل صحيح واالمتناع عن تطبيق سياسات لالنسجام تجعل 
المهاجرين أكثر تحزباً وإنغالقاً كما تجعل ردة فعل المجتمع المحلي المستضيف أكثر حدة. مع هذه الحلقة المفرغة، قد تظهر 

مشاكل مثل انخفاض جودة الخدمات العامة وزيادة معدالت الجريمة وفقدان الوظائف والقلق وفقدان الهوية.

هل التقارب الثقافي \ الديني \ العرقي هو المحدد؟ أم حجم وكثافة األعداد؟ يبدو أن التقارب الثقافي للمجتمع المستضيف 
مع الوافدين الجدد هو عنصر مهم في بداية األمر. بعبارة أُخرى، يُمكن أن يكون للمستوى العالي من التقارب الثقافي تأثير 
إيجابي على تسريع عملية االنسجام. في تركيا غالباً ما يُشار إلى موضوع » األنصار والمهاجرين » بمفهوم يتخلله القُرب 
الديني والعرقي حيث لعب هذا األمر دوراً مهماً للغاية في القبول االجتماعي والتضامن خاصة في بداية األمر. مع ذلك، فقد 
هذا الوضع أهميته بسبب ازدياد األعداد وازدياد ميول البقاء وفقدان جودة الخدمات العامة حيث أزال التوتر التأثير اإليجابي 
لهذا التقارب الثقافي. في الواقع، يسعد المجتمع المحلي في بعض األحيان بأن يُعبر عن نفسه بأنه » مختلف \ مختلفون » 

عن علم وعن طيب خاطر من أجل إبعاد نفسهم عن القادمين الجدد. 

إن األعداد الواصلة هي واحدة من أهم محددات سير العملية. وكما ذُكر ، إن بقيت األرقام في مستويات معقولة بالنظر إلى 
حالة البلد وقُدرته، فإن عملية االنسجام تبدو في حالة أسهل من غيرها لإلدارة والتحكم. أما إذا كانت األرقام مرتفعة للغاية، 
فسوف يكون من الصعب إدارة العملية بسبب عدم ارتياح المجتمع المستضيف مما يسمح لطالبي اللجوء \ المهاجرين أيضاً 
باإلنغالق على أنفسهم. هذا األمر سوف يجعل المجتمع المحلي يشعر بتوتر أكبر، وسوف يأتي في طليعة المخاوف أن يفقد 
المجتمع في المكان األول وظائفه باإلضافة إلى المخاوف المتعلقة بزيادة معدالت الجريمة ، وانخفاض الخدمات العامة ، 

وتدهور \ فقدان الهوية بسبب الهجرة الجماعية. 

عدم االرتياح والشعور بالقلق في المجتمعات المستضيفة يزداد عندما يتعلق األمر بحياة غير مخطط لها وال تدخل ضمن 
التوقعات. كما أنه عندما تزداد األعداد بشكل ال يُمكن إدارته، هذه التوترات تخلق أثرين باتجاهين:  أولهما، بأن المجتمع 
المستضيف ينظر للوافدين الُجدد على أنهم وحدة أو كتلة في حد ذاتها، تتكاثر باستمرار وال يُمكن السيطرة عليها ولهذا فقد 
يستاء المجتمع من وجودهم حيث يشكل لهم تهديداً للهوية القائمة. ثانياً، يشعر الوافدين الُجدد بكل من الراحة واألمان بسبب 
األرقام الكبيرة الموجودة، فيطورون مساحة العيش الخاصة بهم دون الحاجة إلى التواصل مع المجتمع المحلي. على الرغم 
من أن هذا الوضع، الذي يُسمى في األدب بـ » الغيتو » أي االنغالق أو » هيكل المجتمع الموازي » ، يبدو أنه يحمي 

هؤالء الذي يأتون الحقاً، 

إال أنه يُمهد الطريق لهم للعزلة، وفي بعض األحيان يُمكن للقادمين الجثدد أن يُكونوا هوياتهم الثقافية الوطنية الخاصة بحيث 
يكون )اآلخر( هو المجتمع المستضيف.٥٦ في هذا السياق، يُمكن القول بأن األحجام العددية تلعب دوراً، على المدى المتوسط 

والطويل ، أكثر أهمية من التقارب الثقافي في عمليات االنسجام.

تخطيط التوزيع واإلدارات المحلية: في معظم البلدان المتقدمة، يتم التخطيط لتوزيع المتقدمين بطلبات الحماية الدولية على 
أرجاء البالد. على سبيل المثال، في ألمانيا يُستخدم نظام “ Königsteiner Schüssel “ الذي يراقب نظام المحافظات 
في ألمانيا، حيث يتم توزيع الالجئين في إطار معايير محددة وبطريقة متوازنة منذ لحظة دخولهم إلى البالد. وبالتالي فإن 
توزيع الحمل بين الواليات والمدن والمناطق متساوياً إلى حد كبير. كما يوفر هذا الوضع فرصة هامة إلدارة الهجرة في 
الدولة. مع ذلك، فإنه ليس من السهل إجراء تخطيط مركزي ووضع الالجئين في هذه الحالة، خاصة في البلدان المجاورة 
لبلد المصدر. لقد أبدت تركيا “ قبوالً ساكناً “ في توزع السوريين في أرجاء تركيا، خاصة عندما بدأت أعداد السوريين 
القادمين بالزيادة، فمنذ نيسان ٢٠١١ ، استُقبل السوريين الهاربين من الحرب في ٢٦ مخيم )مراكز اإليواء المؤقتة( والتي 
أُنشئت في المناطق الحدودية، بقدرة استيعابية تصل إلى ٢٧٠ ألف شخصاً. ومع بدء التسجيل المنتظم في تركيا، لوحظ 
بأن السوريين قد توزعوا في كل أرجاء تركيا بطريقة غير متساوية وغير متوازنة على اإلطالق. حيث أن هذا التوزع 
الغير متوازن لم يكن في المناطق الحدودية فقط بل في العديد من المحافظات والمناطق وحتى األحياء. اختار السوريين 
المدن أو المناطق التي استقروا فيها بناًء على معارفهم أو أقاربهم هناك، باإلضافة إلى ذلك اختار السوريين أماكن إقامتهم 
في تركيا بناًء على مجاالت فرص العمل والناحية االقتصادية. على الرغم من أن السوريين اليوم يشكلون نسبة ٤.٥٪ من 
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إال أنهم يعيشون في اختالل شديد في معدالت التوازن بينهم وبين سكان المحافظات. على سبيل المثال، إن نسبة عدد السكان 
السوريين الذين يعيشون في مدينة كيليس تجاوز نسبة الـ ٨٠٪، حيث أن هذه النسبة هي ٣.٦٪ في استنبول و ٠.١١٪ في 
مدينة أوردو. باإلضافة إلى اختالف األعداد في ناحيات المدن ذاتها، ففي مناطق تتبع لمدينة شانلي أورفا هناك ٢٠٠٠ 
سوري في منطقة ما بينما يتجاوز العدد الـ ٨٠ ألفاً في منطقة أخرى. أما في استنبول التي تحتوي على ٣٩ بلدية، نجد 
أن هناك أقل من ١٠٠ سوري في إحدى بلديات استنبول، بينما في منطقة تابعة لبلدية أُخرى يتواجد ما يفوق الـ ٧٠ ألف 
سوري. هذا الوضع يجعل من الصعب إدارة العملية بشكل ناجح. مع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الخبرة المكتسبة في تركيا 
هو أمر هام للغاية، فلقد برز عامل “ توزع السوريين بإرادتهم “ في تركيا كأهم عامل يجعل السوريين يشعرون باألمان 
ويبدأوا بالعمل الستدامة حياتهم. على الرغم من أن المجتمع المحلي يُبدي قلقه بشأن ازدياد أعداد القادمين الجدد وتجاوزهم 
نسبة معينة من إجمالي عدد السكان، إال أن هذا الوضع له معنى مختلف تماماً بالنسبة ألولئك الذين يأتون الحقاً. مع ذلك، 
فإن المسألة األولى التي تُثار في هذا الصدد هي أن نهج المجتمع المحلي والقادمين الجدد في هذه المسألة مختلف للغاية. 
بعبارة أُخرى، عندما يكون هناك استقرار عفوي للقادمين الجدد، فإن استخدام اإلدارات المحلية لمواردها المحدودة على 
طالبي اللجوء والمهاجرين يجعلها “ ضحية “ هذه العملية. إن لم تقم الحكومة المركزية بتحويل الموارد إلى اإلدارات المحلية 

التي ازداد عدد سكانها بشكل مفاجئ ، فقد تزداد التوترات االجتماعية .

إعطاء األولوية لالنسجام والتنمية المحلية: 
* يجب على الدولة أن تطور قُدراتها وتلبية االحتياجات و تقييم الصفات باإلضافة إلى الحفاظ على مستوى القبول مرتفعاً 

في المجتمع. 
* بدون وجود قبول اجتماعي معقول، من المحتمل جداً أن تتعرقل سياسة االنسجام للدولة. بعبارة أُخرى، ينبغي بذل جهود 

خاصة للحفاظ على مستوى عال من القبول االجتماعي. 
* هناك أهمية خاص للتسجيل والحماية، والتعليم، والصحة، والمعيشة، وموارد الحياة )العمل(، والوصف القانوني، واألمن، 

وتنمية القدرات المؤسسية. 
* إن أُعطيت األولوية لعمليات االنسجام المحلي، يُمكن لهذا أن يُساهم بشكل مباشر في االنسجام االجتماعي وفي فعالية 

الخدمات. 

السوريين في تركيا: القبول االجتماعي واالنسجام
يُمكن وصف السنوات الثماني التي مرت على احتضان ٣.٧ مليون سوري في تركيا على أنها “ فترة صراع في مستواها 
األدنى “ وحتى يُمكن القول بنها كانت “ ناجحة بما فيه الكفاية “. كما أن المؤسسات العامة في تركيا تجاوزت التوقعات 
األولية وقامت بجهود غير اعتيادية وقامت هذه المؤسسات بالتعاون واالشتراك مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية 
وخاصة األمم المتحدة لضمان حسن سير هذه األزمة اإلنسانية. إن المؤسسات العامة في تركيا تعاملت مع أزمة نادراً ما 
يشهدها التاريخ بطريقة جيدة، فعلى الرغم من العقبات والعيوب التي توجد في هذه المؤسسات خصوصاً بالنظر إلى تاريخ 
إنشاء المديرية العامة إلدارة الهجرة الحديث في عام ٢٠١٤، والتي تعتبر المعني األول في هذا المجال، نجد أنها استطاعت 
إدارة العملية بشكل ناجح وبأقل المشكالت. أما عن نقطة االنتقاد الرئيسية هنا ، فإنه بدالً من وضع نهج استراتيجي عام 
وشامل، قامت المؤسسات بتفضيل نهج التخطيط للمشاريع قصيرة المدى بغرض “ حل المشكالت “ الناتجة عن الطبيعة 
الديناميكية للمشاريع هذه. وكانت توقعات وتفضيل تركيا بأن تنتهي الحرب في سورية ويعود السوريين القاطنين في تركيا 
إلى بالدهم – مع تفضيل رحيل نظام الحكم الموجود. هذا النهج والتوقعات أدى إلى أن تكون إدارة األزمة مبنية على 
عمليات “ قصيرة األمد “ و على “ حل المشكالت “ بدالً من إجراءات لتجنبها. مع أن القرارات والممارسات في المجال 
العام قد تغيرت مع مرور الوقت ، وبالرغم من توقع “ العودة “ ، فقد لوحظ أنه لم يتم التعامل مع الحالة الموجودة على 

األرض كما هي ، لكن تم العمل على سياسة انسجام واسعة النطاق على مؤسسات ومستويات مختلفة. 

رغم القلق واالعتراضات المتزايدة من المجتمع التركي في السنوات األخيرة ، إال أنّه تم تحقيق مستويات جيدة من التضامن 
والقبول االجتماعي في تركيا بشكل استثنائي. كما أنه على الرغم من األعداد المتزايدة للسوريين والتي تجاوزت األربعة 
ماليين )أي ما يمثل نسبة ٥٪ من عدد السكان( إال أن جميع السوريين تقريباً يعيشون ويعملون مع المجتمع التركي في 
المناطق الحضرية ، وعلى الرغم من “ الصدمة االجتماعية “ الجدية التي أصابت المجتمع التركي فإنه ال يُمكن القول بأن 
هناك توترات أو صراعات خطيرة بين الطرفين.لهذا يجب أن يُنظر إلى هذا األمر على أنه تضامن كبير ونجاح للمجتمع 
التركي. ال يزال موضوع الالجئين – طالبي اللجوء في تركيا هو عامل يهيمن على السياسة ، فعلى الرغم من شكاوى 
المجتمع المستضيف إال أن عدم نقل هذه المسألة للسوريين يعتبر أمر مهم. أما المجال الثالث ، فهو أن “ الوافدين الجدد “ 

)السوريين ( يعيشون في البالد بدون صراع أو مشكلة. بمن ناحية أُخرى ، 
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اإلنسانية  التحركات  هذه  مثل  في  تفصيلهما الحقاً.  سيتم   ، بشكل خاص  مهمتين  مسألتين  الضوء على  تسليط  المهم  من 
الضخمة ، فإن المجتمع المحلي يصبح لديه مخاوف تتعلق بالدرجة األولى في “ فقدان وظائفه بسبب العمالة الرخيصة “ و 
“ ارتفاع معدالت الجرائم “. في هذا الصدد ، قد نجح السوريين في الوقوف على أقدامهم )ال سيما في المناطق الحدودية 
المكتظة بالسوريين( ولم يفعلوا أي أعمال \ تصرفات من شأنها أن تخل بسالمة المجتمع. مع هذا ، فإن الوقت سوف يكشف 
مدى استدامة كل هذا ، لكن من جهة أُخرى يُمكن القول بأن السنوات الثمانية الماضية كانت ناجحة نسبياً على الرغم من 

العديد من المخاوف ، إال أن تضامن وقبول المجتمع التركي للسوريين لعب دوراً أساسياً في هذا األمر. 

ليس هناك شك ، بأنه منذ بداية الحرب وحتى عام ٢٠١٣ لم يكن من المتوقع أن ترتفع أعداد السوريين في تركيا بهذا القدر 
وال بأن السوريين سوف تطول مدة إقامتهم هنا. مع ذلك ، مرت هذه الفترة بطريقة مختلفة عن التوقعات وظهر وضع جديد 
في كل من سورية وتركيا. لقد لعبت سياسة الباب المفتوحة لتركيا باإلضافة إلى “ إدارة الطوارئ “ أو حتى ما يُسمى بـ “ 
إدارة اآلفات “ بإدارة رئاسة إدارة اآلفات والطوارئ )AFAD( دوراً مهماً في العديد من القضايا كإنشاء مراكز لإليواء 
وخدمات الدعم العاجلة.٥٧ فقد تم وضع القادمين من سورية في مخيمات تم إنشاءها وبنائها بسرعة فائقة. ومع ذلك ، عندما 
بدأت سعة المخيمات بالنفاذ ، كان السوريين قادرين على العيش بوسائلهم الخاصة خارج المناطق الحدودية. حيث فتح هذا 
األمر المجال بازدياد عدد السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات وتوزعهم في أرجاء البالد. مع ذلك ، يُمكن القول بأن 
هيمنت آراء مثل “ الرابط المباشر بين مستقبل النظام السوري وعودة السوريين في تركيا إلى بالدهم “ ، و “ إدارة الطوارئ 

“ و “ الحالة المؤقتة “ على إدارة العمليات حتى عام ٢٠١٤. 

من المعروف أيضاً أن دراسات االنسجام هو أمر معقد وديناميكية ومتنوع ، األهم من ذلك ، ال تُفضل سياسات االنسجام 
ما لم تكن إلزامية مع األخذ في االعتبار خطر تعزيز البقاء لدى القادمين. في هذا السياق ، وحتى هذه اللحظة يجب اتخاذ 
قرار واضح بشأن السوريين في تركيا وتطبيقه على السياسة من ناحية ، كما يُمكن مالحظة أنه من وقت إلى آخر يُمكن 

تنفيذ سياسات معاكسة تماماً مثل ) تشجيع العودة وخلق فرص العودة في سوريا و “ سياسة االنسجام “(. 

يجب التنويه إلى إن المجتمع التركي هو من يلعب الدور ويحمل المسؤولية األهم في موضوع السوريين في تركيا.  فقد 
ساعد التضامن والتضحية التي قدمها المجتمع التي ، الذي واجه “ الصدمة االجتماعية “ التي أوجدتها الماليين من طالبي 
اللجوء القادمين إلى بالد بطريقة غير مسبوقة حتى في تاريخ العالم ، على القضاء على العديد من المشاكل التي قد تنشأ 
تلقائياً أو حلها ولو بحد معقول. فعلى الرغم من المخاوف والقلق واالعتراضات المتزايدة في اآلونة األخيرة من قبل المجتمع 
التركي إال أنه تم تحقيق مستويات عالية من القبول االجتماعي والتضامن االجتماعي في تركيا. وهذا أمر قيم جداً بالنسبة 

للسوريين والمجتمع التركي.

يُمكن القول بأن التقارب الثقافي أو التشابه الثقافي لعب دوراً مهماً في بداية األمر. مع ذلك ، ال يُمكن القول بأن المستوى 
ثالثة  ذكر  هذا عن طريق  تفسير  يُمكن  “. حيث  الثقافي  التقارب   “ بفضل  فقط  هو  تركيا  في  االجتماعي  للقبول  العالي 
ديناميكيات مهمة تسهل القبول. أحدها هو تجربة الهجرة الداخلية الكثيفة في تركيا ، والتي تتميز بدرجة عالية من الحركة 
والديناميكية االجتماعية. فالبنية االجتماعية الغير مستقرة والتي هي في عملية ديناميكية شديدة الحركة تُقلل من ردود الفعل 
والقلق تجاه األشخاص الذين يأتون الحقاً. القضية المهمة الثانية هي وجود االقتصاد غير الرسمي في تركيا ، وهو مشكلة 
هيكلية مهمة متواجدة في االقتصاد التركي. حيث مّكن االقتصاد غير الرسمي ، والذي يتجاوز نسبة الـ ٣٦٪ من خلق 
وظائف جديدة لطالبي اللجوء وجعلهم يقفون على أقدامهم ، واألهم من ذلك ، أن هذا االقتصاد لم يخلق بطالة من شأنها أن 
تُلحق الضرر بالمجتمع التركي ، خاصة في المناطق ذات الكثافة المفرطة في المناطق والمدن الحدودية.  تكشف بيانات 
دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ بأن ٣٧.٩٪ من السوريين يعملون. فعلى الرغم من أن هذه النسبة ال يُمكن اثباتها 
رسمياً ، إال أنه يجب التعبير عن البيانات البحثية بعناية ألنها تُعطينا فكرة مهمة عن عدد السوريين الذين يعملون في تركيا. 
وتُظهر البيانات البحثية بأن أكثر من ١٠ مليون سوري يعملون من غير تسجيل )بشكل غير نظامي ( في تركيا. أما النقطة 
الثالثة المهمة هي أنه يجب ذكر أداء السوريين : ليس هناك شك في أن المجتمع التركي يعاني من مشكالت صغيرة نسبياً 
في حياتهم المشتركة مع السوريين ، وأن “ الوافدين الجدد “ أي السوريين يعيشون في البالد بدون خلق صراع أو مشاكل 

له مساهمة كبيرة جداً. 

 57    تأسست رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) مبوجب القانون رقم 59٠٢ لعام ٢٠٠9 تحت رئاسة مجلس الوزراء. مع اللوائح املؤسسية يف إطار االنتقال إىل النظام الرئايس ، تم وضع إدارة الكوارث والطوارئ تحت إرشاف وزارة   

 الداخلية مبوجب املرسوم الرئايس رقم ٤



أو ارتفاع نسبة  المتزايد “  المحلية هي “ اإلجرام  المستضيفة  المجتمعات  التي تسبب توتر وقلق  أكثر األمور  حيث من 
الجريمة في البالد . فتمكن السوريين من الوقوف على أقدامهم أوالً ولم ينخرطوا في أعمال من شأنها أن تخل بسالم المجتمع 
أو البالد. ومع ذلك يُمكن القول بأن السنوات الثماني الماضية كانت ناجحة نسبياً على الرغم من وجود بعض المخاوف. 
على األرجح أن مستقبل السوريين في تركيا سوف يُحدد من قبل المجتمع التركي أكثر من سياسات الدولة. هنا ، عند هذه 
النقطة بالضبط ، سوف تلعب الهشاشة االجتماعية الموجود في المجتمع التركي دوراً مهماً. بهذا ، يُمكن القول بأن هناك 
مجالين أساسيين للمشكالت التي سوف تظهر لتركيا التي استضافت أكثر من أربع مليون الجئ في مدة زمنية قصيرة. 
أول مجال هو أن القضية ال تتعلق بالمهاجرين وإنما بالالجئين ، وبأن الدولة والمجتمع لم يكونوا مستعدين لهذا األمر. 
المجال الثاني هو أن انكسارات الموجودة في المجتمع التركي وحتى “ الغضب “ الذي نشأ في اآلونة األخيرة ، يحمل معه 
خطر في أن تصبح العالقة مع الوافدين الجدد أكثر هشاشة مع مرور الوقت. حيث تم إنشاء مؤشر االنسجام االجتماعي 
لتحديد مجاالت االنكسارات االجتماعية في تركيا عام ٢٠١٨ ، المقتبسة من مؤسسة  أوروبا لتحسين ظروف المعيشة 
والعمل Eurofound و نموذج االنسجام االجتماعي لبيرتلسمن شتيفونج. وتم تحديد المكونات الرئيسية للـ “ االنسجام 
االجتماعي في تركيا “ من خالل ربطه مع العمل والعالقات االجتماعية والمنفعة المتبادلة بين األطراف. وفقاً لنتائج البحث 
، على الرغم من أن قوة الشعور باالرتباط االجتماعي والعالقات االجتماعية في المجتمع التركي، إال أن الوضع نفسه 
ليس هو الحال بالنسبة إلى الثقة ومفهوم العدالة.  ففي البحث ، الذي يتحدث عن وجود مستوى عال من النهج اإليجابي 
لقبول االختالفات ، استنتج أن مفهوم المنفعة المشتركة ، يُشير إلى أن بُعد االنسجام االجتماعي كمجتمع ، هو في المستوى 
المتوسط األدنى. مع ذلك ، في دراسة ف.كيمان فتظهر “ تركيا ، بصورة الدولة “ ضعيفة الهويات “ بالنظر إلى خلق 
القيم المشتركة والمشاركة في نشاطات المجتمتع المدني “.٥٨ أما عند النظر إلى الالجئين في تركيا وعلى وجه الخصوص 
السوريين ، يُمكن القول بأن “ الهويات الجديدة “ يُمكن أن تفتح الباب لخطر هشاشة جديد.٥٩ في نهج آخر لـ “ غ. ساك “ في 
عام ٢٠١٦، وفي مؤشر منظمة التعاون والتنمية OECD  يظهر بأن تركيا تحتل المرتبة ١٢٠ من أصل ١٥٠ دولة في 
مؤشر االنسجام االجتماعي. يقول ساك بأن هذا يدل إلى وجود نزاعات داخلية وإمكانات مفتوحة للصراع وبأن رأس المال 

االجتماعي ضعيف كما أن مشاكل خطيرة قد تتم مواجهتها في المستقبل.٦٠

باإلنطالق من هنا ، نجد أنه في المستقبل ومع وجود مجموعات فعالة ديموغرافية في تركيا سوف يجلب معه زيادات في 
المخاطر التي سوف يتم إضافتها إلى الهشاشة الحالية الموجودة في المنطقة ، حيث أنه من الضروري تطوير وتحسين هذه 
الهشاشة. عالوة على ذلك ، يُمكن القول بأن هذه الهشاشة مفتوحة تماماً أمام التالعب الذي قد يحصل من الخارج. فعلى 
الرغم من أنه ال يُمكن التخلص تماماً من ذلك ، إال أن من الواضح أن هناك العديد من األشياء التي يجب القيام بها للحد 
من اآلثار السلبية. هناك العديد من الواجبات التي تقع على كاهل الدولة والمجتمع التركي والسوريين ألجل حياة مشتركة 

وكريمة وسلمية. 

تشير سياسات الهجرة واالنسجام في نهاية األمر إلى القرارت السياسية لكن هذا األمر ال يمنعها من كونها أمر عاطفي. حيث 
يُمكن للجوهر السياسي أن يُخطط أحياناً للتوجيه إلى االستيعاب المباشر أو غير المباشر للقادمين الجدد ، وأحياناً لتصميم 
المجتمع الحالي بناًء على الوافدين الجدد. مع ذلك ، يجب التأكيد بشكل خاص على أن االنسجام الذي يتم التعبير عنه في 
هذه الدراسة ليس له هيكل أيديولوجي أو هرمي ، وكما أنها أشارت إلى أن المجتمع التعددي والشعور المشترك في االنتماء 
هو أمر محتم في نهاية المطاف. إن مسألة االنسجام هو ليست مستقلة عن سؤال “ لمن االنسجام ، ولماذا االنسجام ، وكيف 
يتم االنسجام “. لهذا السبب ، يفضل القادمين الجدد على تصنيف أنفسهم بأنهم “ منسجمين جداً “ ، كما يُفضل المجتمع 
المحلي على وصفهم بأنهم “ غير منسجمين نهائياً “. إن الطبيعة المعقدة والمتعددة العوامل والمتغيرة لهذا الموضوع تجعل 
من الصعب تأطير االنسجام في إطار واحد.  وعلى أي حال ، لن يكون من الممكن التحدث عن النموذج المناسب تماماً 
والتطبيقات الكاملة له في هذا الصدد. المهم هو أن تعيش المجتمعات ذات االختالفات العرقية والدينية والثقافية في سالم. 

لهذا السبب ، يُمكن القول أن ما تم التأكيد عليه في هذه الدراسة هو “ إطار “ أكثر من أن يكون “ النموذج “.

5٨     أتاسيفان , أ. باكيش (٢٠١٨)،  االنسجام االجتامعي يف تركيا ،  مركز استنبول للسياسة ، استنبول 

59    أيشان أتاسيفان وشاغال ، املرجع نفسه ص:5

  6٠   غ. ساك(٢٠١6) تركيا يف املرتبة ١٢٠ من أصل ١55 دولة يف مؤرش االنسجام االجتامعي ، املوقع االلكرتوين لـ https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/5513 :TEPAV  ، تاريخ الحصول عىل املصدر:٢9\١٢\٢٠١9 
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أوالً. السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا

١. البيانات الرقمية للسوريين في تركيا
أ. الرؤية العامة

أتت أول قافلة مهاجرة من سورية إلى تركيا في ٢٩ نيسان من عام ٢٠١١، حيث كانت هذه المجموعة ٢٥٢ شخصاً، 
واستمرت هذه األعداد بالتدفق دون انقطاع حتى السنوات األخيرة. إن أعداد السوريين الذي هم تحت وصف الحماية المؤقتة 
التالي : ٢.٥٠٣.٥٤٩ في عام ٢٠١٥  الشكل  لتتوالى على  السنين  لعام ٢٠١٤ كانت ١.٥١٩.٢٨٦ وارتفعت على مر 
و إلى ٢.٨٣٤.٤٤١ في عام ٢٠١٦ ، وإلى ٣.٤٢٦.٧٨٦ في عام ٢٠١٧ ومن ثم إلى ٣.٦٢٣.١٩٢ في عام ٢٠١٨. 
بحسب اإلحصائيات األخيرة، في ٣١ كانون األول ٢٠١٩، فإن عدد السوريين الذي هم تحت وصف الحماية المؤقتة بلغ 

٣.٥٧٦.٣٧٠. ٦١

تم استكمال عملية تحديث بيانات السوريين في تركيا والتي قامت بشراكة بين المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة 
لألمم المتحدة UNHCR والمديرية العامة إلدارة الهجرة DGMM اعتباراً من كانون الثاني لعام ٢٠١٩ ، مما جعل 
السنتين  في  أنه  كما  إقامة،  يحمل تصريح  ألف سوري  هناك ١١٧  فإن   ، ذلك  على  بناًء  أكثر وضوحاً.  تصبح  األرقام 
الماضيتين ُمنحت الجنسية التركية لقسم من السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة حيث أصبح عدد الحاصلين على الجنسية 

التركية بحلول كانون األول ٢٠١٩ هو ١١٠ ألفاً. ٦٢

SB-2019 - رسم بياني 8 : التغير الذي طرأ على أعداد السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا ما بين أعوام ٢٠١١- ٢٠١٩

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة:  https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 ، تاريخ الحصول على المصدر: ٠6\٠١\٢٠٢٠

 6١     اإلدارة العامة ملديرية الهجرة : https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638  ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٠\١١\٢٠١9

          6٢     أعلن وزير الداخلية سليامن صويلو يف ٣٠ كانون األول ٢٠١9 بأن األعداد هي ١١٠ آالف يف برنامج تليفزيوين عىل قناة يس إن إن تورك . وأشار صويلو إىل أن أعداد السوريني الذين حصلوا عىل الجنسية يف تركيا بلغت ١٠٢ ألف ، نصفهم من األطفال. 

  كام أعلن أن عدد الذين مل يتم تسجيلهم بعد هو 5٠-6٠ ألفا : https://www.haberturk.com/son-dakika-bakan-soylu-dan-onemli-aciklamalar-2514831  ، تاريخ الحصول عىل املصدر:٢٢\٠٨\٢٠١9

 https://www.iletisim.gov.tr/haberler/haberler/detay/turkiye-suriyelilere-yardim-etme-konusunda-kararli-adimlar-atti :  باإلضافة إىل ذلك ، فإن الترصيح الصادر عن مدير االتصاالت يف الرئاسة الرتكية ، ف. ألتون ، انظر

تاريخ الحصول عىل املصدر: ٢٢\٠٨\٢٠١9



إن واحدة من أهم خصائص السوريين الموجودين في تركيا هي أنهم تحولوا، خاصة بعد عام ٢٠١٣، إلى “ الجئي ُمدن “. 
اعتباراً من ٣١ كانون األول ٢٠١٩، بلغت نسبة األشخاص الذين يعيشون في المخيمات ) مخيمات هاتاي وكيليس وأضنة 
وكهرمان مرعش وعثمانية( الـ ١.٧٧٪ )٦٣.٤٤٣( ، في حين كان العدد اإلجمالي للسوريين هو ٣ مليون و ٥٧٦ ألفاً. ال 
يزال عدد القاطنين في المخيمات ينخفض مع مرور الوقت. مما يعني بأن جميع السوريين تقريباً في تركيا أصبحوا يعيشون 

في الُمدن وليس في المخيمات. 

ب.  عملية التسجيل وتحديث البيانات وموثوقية األرقام
شهدت أعداد السوريين في تركيا اتجاهاً تصاعدياً مستمراً منذ ٢٩ نيسان ٢٠١١. حيث بلغت أعداد من هم تحت وصف 
الحماية المؤقتة الـ ١٤ ألف في عام ٢٠١٢، و ٢٢٤ ألفاً في عام ٢٠١٣، و ١ مليون و٥١٩ ألفاً في عام ٢٠١٤، و٢.٥ 
مليون في عام ٢٠١٥ ، و ٢.٨ مليون في عام ٢٠١٦ ، و ٣.٤ مليون في عام ٢٠١٧ ، و ٣.٦ مليون في عام ٢٠١٨ 
ووصلت األعداد في ١٣ كانون األول ٢٠١٩ إلى ٣ مليون و ٦٩٨ ألفاً. بحسب التحديثات األخيرة الذي أُجريت في ٢٧ 
ألفاً حيث أصبح إجمالي عدد  لألعداد بنحو ١٢٠  بأنه كان هناك انخفاضاً  كانون األول لعام ٢٠١٩ ، تبين وألول مرة 
السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا هو ٣.٥٧٦.٣٧٠. فمن المعروف بأن التحديث الُمقام في األسبوع األخير من عام 
٢٠١٩، مرتبط بتحويل سجالت أولئك الذين لم يجروا أي تحديثات لسجالتهم لمدة عام تقريباً على الرغم من خضوعهم 
لوصف الحماية المؤقتة. حيث يتم تفعيل سجالت األشخاص الذين هم تحت الحماية المؤقتة عندما يذهبون لتحديث بياناتهم 
في إدارة الهجرة التابعة للمدينة التي يسكنوها، وبهذا ينعكس تحديث هذه األرقام على اإلحصائيات. وبذلك، يتم ضمان 

موثوقية البيانات ومعرفة األشخاص الذي قد من الممكن أن يكونوا رحلوا إلى الخارج. 

SB-2019 - رسم بياني ٩ : السوريين في تركيا ووصفهم القانوني

العامة إلدارة الهجرة:  ) https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638( https://www.goc.gov.tr/ikamet-izinleri ( ، تاريخ الحصول  المديرية  المصدر: 
على المصدر: ٠6\١٢\٢٠٢٠
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خالل عملية التسجيل، عملت المديرية العامة إلدارة الهجرة DGMM بشكل وثيق مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
UNHCR. بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥. من ناحية أُخرى، عندما لم تكن إدارة الهجرة نشطة، حدثت ترددات تتعلق في 
 GÖÇNET النظام الموجود و األعداد الكبيرة التي يتم تسجيلها، وتمت محاولة التخلص من هذه المشكلة باستخدام برنامج
الذي طورته إدارة الهجرة ودخل حيز التنفيذ في نهاية عام ٢٠١٦. عن طريق برنامج GÖÇNET ، بدأت التسجالت 
الجديدة بطريقة أكثر صحية، حيث بلغ إجمالي الُمسجلين من خالله الـ ٢.٧ مليون. كما كان التعاون بين المديرية العامة 
للهجرة التركية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين يعتبر من أكبر الشراكات التي تمت في العالم من أجل تحديث بيانات 
الالجئين، ومن بعد عمل دام لسنتين بدأت المخاوف والشكوك بشأن حساب أعداد السوريين في تركيا تتالشى. وبهذا، من 
خالل هذا التحديث أصبح هناك: ١. مركزية للتسجيل، ٢. تسجيل األشخاص بأخذ بصمات األصابع، ٣. إعطاء رقم هوية 
لكل تسجيل، ٤. بعد التسجيل يتم منح “ بطاقات الهوية المسجلة “ ، ٥. في نموذج التسجيل الذي يحتوي على حوالي ٩٠ قسم 
للمعلومات، تم تحديد “ الحقول اإللزامية “ كما تم جمع البيانات الديموغرافية والعديد من البيانات االجتماعية واالقتصادية 
عن السوريين، كما تم تنظيم هذه البيانات بشكل يسمح بالتتبع وبإجراء التحديثات الروتينية. بفضل هذا النظام الديناميكي 
والتحديث الذاتي ، يُمكن متابعة جميع أنواع التحديثات والتنقالت للسوريين المسجلين والذين يحصلون على وصف الحماية 
المؤقتة سواء كانت عمليات تسجيل الوالدة أو الزواج أو الطالق أو الحياة المدرسية ألطفالهم أو تلقيهم للرعاية الصحية ، 
إلخ. هذا األمر يسمح بالحصول على بيانات أكثر دقة بخصوص أعداد السوريين في تركيا مما يزيل اإلزدواجية ، وفي 

نفس الوقت يُتيح الفرصة للحفاظ على السجالت وتحديثها في عملية ديناميكية للغاية. 

باإلضافة إلى عمليات تحديث البيانات التي أُجريت في ١ كانون الثاني لعام ٢٠١٧، على ٢.٧ مليون سوري ُمسجل في 
تركيا ، فقد تم أيضاً تسجيل الوافدين الجدد الذين لم يسبق لهم أن سجلوا من قبل ولم يحصلوا على وصف الحماية المؤقتة 
حتى عام ٢٠١٧ ، باإلضافة إلى تسجيل األطفال السوريين المولودين في تركيا. في هذا السياق ، تم تسجيل ١٩٧ ألف سجل 
جديد في عام ٢٠١٧ ، و ٢٨٤ ألف سجل جديد ، و١١٣ ألف طفل حديث الوالدة في عام ٢٠١٨ ، أما في عام ٢٠١٩ فقد 
وصلت أرقام السجالت الجديدة إلى ١٩٣ ألف سجل و ١٠٧ ألف طفل حديث الوالدة. حيث أنه في السنوات الثالث هذه 
، تم تسجيل أكثر من ٨٩٤ ألف سجل جديد ألشخاص موجودين في تركيا واألطفال حديثي الوالدة ومن خالله تم منحهم 

وصف الحماية المؤقتة. 

 DGMM و المديرية العامة إلدارة الهجرة في تركيا IOM في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، تعاونت المنظمة الدولية للهجرة
 MPM(“ Migrant Presence(“  ٦٣ المهاجرين  وجود  مراقبة   “ عملية  بعنوان  ُسميت  شاملة  ميدانية  دراسة  في 
Monitoring” لتحديد أعداد ومواقع كل من السوريين الخاضعين لوصف الحماية المؤقتة في تركيا و المهاجرين الطالبين 
للحماية الدولية و المهاجرين الغير نظاميين. حيث تم إجراء الدراسة في ٢٥ مدينة تركية. على الرغم من وجود كل من 
كيليس و أضنة وماردين وعثمانية وقيصري وأنقرة خارج نطاق البحث ، إال أن نتائج البحث كانت مطابقة لبيانات المديرية 
العامة إلدارة الهجرة والتي تُظهر حركة السوريين الديناميكية داخل األراضي التركية. ففي حين بلغت أعداد السوريين 
في المدن التي خضعت للبحث الـ ٢ مليون و٢٣٠ ألف شخصاً ، كان العدد اإلجمالي للمشاركين في البحث الميداني هو ٢ 
مليون و٢٤٥ ألف شخصاً. مع ذلك ، فإن األعداد التي وصلت إليها هذه الدراسة في ٢٥ مدينة تركية كانت مختلفة تماماً 
عن األعداد التي تمتلكها مديرية الهجرة DGMM خاصة في استنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا وإزمير وبورصة. 
حيث يتبين أنه هناك ٩٦١ ألف سوري يعيشون في مدينة استنبول ، بينما تُشير البيانات التابعة لمديرية الهجرة على أن عدد 
السوريين الموجودين في استنبول هو ٤٩٦ ألف. من ناحية أُخرى ، من خالل هذه الدراسة يُمكن تحديد وجود السوريين 
الُمسجلين في مدن مثل شانلي أورفا ، وغازي عنتاب ، وهاتاي ، و كيليس في المناطق الحدودية باإلضافة إلى الُمدن الكبرى 
، وخاصة استنبول. وأظهر ذلك أن عدد السوريين في الُمدن المذكورة هو أقل من السجالت الرسمية ،  فعلى سبيل المثال 
، هناك ٤٧٧ ألف سوري ُمسجل على أنه يقطن في شانلي أورفا بينما يظهر أن العدد الفعلي للسوريين في مدينة شانلي 
أورفا هو ٢٣٦ ألفاً باإلضافة إلى ٤٠٦ ألف سوري ُمسجل في مدينة غازي عنتاب بينما العدد المتواجد منهم هو ٣٢٣ ألفاً. 

   6٣    املنظمة الدولية للهجرة -تركيا:  https://turkey.iom.int/migrant-presence-monitoring ، تاريخ الوصول للمصدر: ٢١\٠٢\٢٠٢٠ 



من  التركية  الُمدن  ترتيب  يمكن  حيث  التركية.  المدن  في  السوريين  لتوزع  الكبير  األعداد  اختالف  عن  الجدول  يكشف 
 )٪٢٢.٢٩( Gaziantep و  ،)٪٢٧.٣٩( Hatay و  ،)٪٨١.٧٣( Kilis :الكثافة حسب عدد ُسكانها كالتالي حيث 
و   ،  )٪١٠.٦١(  Mardin و   ،  )٪١٠.٨٢(  Adana و  ،  )٪١١.٢٩(  Mersin و   ،  )٪٢١.١١(  Şanlıurfaو  ،
Osmaniye )٩.٥٣٪( ، وKahramanmaraş )٨.١٢٪( ، و Bursa )٥.٩١٪( ، و Kayseri )٥.٨٠٪( و 

.)٪٤.٩٨( Konya

ج.  توزع السوريين في المدن التركية 

تُعرف أعداد و توزع السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا بحسب المكان الذي سجلوا فيه. ومع ذلك ، قد تختلف األرقام 
الُمسجلة في المدن وتلك التي هي موجودة فعالً في الُمدن التركية. هذا الوضع يجعل عدد األشخاص الذين يعيشون في الُمدن 
الكبرى مثل استنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأضنة أعلى من عدد الُمسجلين في مدن مثل هاتاي وشانلي أورفا وغازي 
عنتاب وكيليس. اعتباراً من ١ تشرين الثاني لعام ٢٠١٩ ، كانت استنبول هي المدينة التي تضم أكبر عدد من السوريين 
على أساس مكان التسجيل ، والذي بلغ ٥٤٩.٩٠٣ ، حيث أن نسبة المسجلين في استنبول مقارنة مع ُسكان استنبول هي 
تعداد سكان  إجمالي  )أي ٢٢.٢٪ من  ألف سوري  فيها ٤٥٢  يتواجد  مدينة غازي عنتاب حيث  استنبول  يتبع   .٪٣.٦٥
المدينة( ، وهاتاي التي يعيش فيها ٤٤٠ ألف سوري )٢٧.٣٪ من إجمالي تعداد سكان المدينة( وشانلي أورفا حيث يعيش 
فيها ٤٢٩ ألفاً من السوريين )٢١.١٪ من إجمالي تعداد سكان المدينة(. أما مدينة كيليس فهي المدينة التي تضم أكبر عدد 
من السوريين مقارنة بعدد سكانها. حيث أن عدد سكان مدينة كيليس هو ١٤٢ ألف نسمة أما أعداد السوريين المتواجدين 
فيها فبلغا ١١٦ ألف شخصاً. بعبارة أُخرى ، ٨١.٧٪ من القاطنين في مدينة كيليس هم من السوريين. من جهة أخرى ، 
أكثر من ١٠٠ ألفاً سوري. بشكل عام ، مع ارتفاع عدد السوريين القادمين إلى المدن التي تعاني بالفعل من مشاكل هيكلية 
، ازدادت المشكالت المتعلقة بالفقر والخدمات العامة في هذه المدن. هناك ١٠ ُمدن تركيا يتواجد فيها أكثر من ١٠٠ ألفاً 
سوري. بشكل عام ، مع ارتفاع عدد السوريين القادمين إلى المدن التي تعاني بالفعل من مشاكل هيكلية ، ازدادت المشكالت 

المتعلقة بالفقر والخدمات العامة في هذه المدن.

SB-2019 - رسم بياني ١٠ : المدن العشر األوائل التي يعيش فيها السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة )3١.١٠.٢٠١٩(

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة:  https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 ، تاريخ الحصول على المصدر: ٠٥\٠١\٢٠٢٠
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SB-2019 – رسم بياني ١١ : توزع السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة على المدن في تركيا

المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة :  https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638  ، تاريخ الحصول على المصدر: ٠٥\٠١\٢٠٢٠



إن المدن في المناطق الحدودية هي أكثر المناطق استقباالً للسوريين كنسبة. أما كعدد ، فإن السوريين يتوزعون على الشكل 
التالي في تسعى مدن: غازي عنتاب )٤٥٤ ألفاً( ، هاتاي )٢٣٩ ألفاً( ، شانلي أورفا )٤٢٧ ألفاً( ، أضنة )٢٤٣ ألفاً( ، 
مرسين )٢٠٧ ألفاً( ، كيليس )١١٦ ألفاً( ، كهرمان مرعش )٩٣ ألفاً( ، ماردين )٨٨ ألفاً( و عثمانية )٤٩ ألفاً( مما يجعل 
مجموع السوريين في هذه المدن هو ٢.١ مليون. في نفس السياق ، يعيش أكثر من ٥٧٪ من إجمالي عدد السوريين في 
المدن في المناطق الحدودية و ٤٣٪ في المدن األخرى )غير الحدودية(. حيث بلغت أعداد السوريين في كل من المدن 
أكثر من ٢٠٪ من   ، أُخرى  بعبارة  ألفاً(.  إزمير )١٤٧  ألفاً( و  وأنقرة )٩٦  ألفاً(  استنبول )٤٧٩  في   : الكبرى  الثالث 
السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا مسجلون في المدن الثالث الرئيسية. كما أن ١٣.٣٩٪ من إجمالي السوريين 
يسكنون في مدينة استنبول. ومع ذلك ، من المعروف أنه يتواجد عدد كبير السوريين الذين يعيشون في مدينة استنبول ، 
  IOM و DGMM الذين تم تسجيلهم في محافظات أٌخرى. ووفقاً لنتائج دراسة “ مراقبة تواجد المهاجرين التي أجرتها
فإن عدد السوريين )من المسجلين وغير المسجلين ( في استنبول هو ٩٦١ ألف سوري. إن تم أخذ هذا الرقم كأساس ، فإن 

نسبة السوريين الذين يعيشون في استنبول مقارنة بنسبة سكان استنبول ترتفع لتشكل ٦.٣٧٪.٦٤

د. الجئي الُمدن
واحدة من أهم خصائص السوريين في تركيا، خاصة بعد عام ٢٠١٣ بأنهم تحولوا إلى “ الجئي ُمدن “. وفق إحصائيات 
٢٧ تشرين الثاني لعام ٢٠١٩ هناك حوالي ٣.٦٩١.١٣٣ سورياً في تركيا، نسبة ١.٧٪ )٦١.٧٨١( منهم فقط تعيش في 
المخيمات السبعة الموجودة في خمسة ُمدن تركية أال وهي هاتاي )٣(، كيليس )١(، أضنة )١(، كهرمان مرعش )١(، 

عثمانية )١(. 

SB-2019 - رسم بياني ١٢ : التعداد السكاني للسوريين بحسب إجمالي التعداد السكاني للمدن التركية – كانون األول ٢٠١٩ 

)المدن التي يتواجد فيها أكثر من ١٠٠ 
ألف سوري أو بحسب متوسط النفوس 

في تركيا(

 6٤      لوحظ يف مرشوع »مراقبة تواجد املهاجرين« الذي أجرته املديرية العامة إلدارة الهجرة بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة يف ٢5 مدينة أن هناك اختالفات كبرية بني أعداد السوريني املسجلني يف هذه املدن واألعداد الفعلية للسوريني الذين

 يعيشون فيها. لذلك أوضحت الدراسة أن املعدالت الفعلية للسوريني الذين يعيشون يف املدن قد تختلف عن تلك املحسوبة بأرقام التسجيل. وبحسب هذا النشاط ، فإن نسب بعض السوريني باملقارنة بعدد سكان املدن التي يعيشون فيها هي كام ييل:

 استنبول: 96١ ألًفا ، 6،٣7٪ ؛ إزمري 5١ ألف ، ١،١٨٪ ؛ غازي عنتاب ٣٢٣ ألفاً ١5.9٢٪. شانيل أورفا ٢٣٤ ألف ، ١١.٤9٪ ؛ مرسني ١6٣ ألفاً ٨،9٨٪ ؛ كهرمان مرعش ٨5 ألف ، ١٠،٣9٪. يف مرشوع مراقبة تواجد املهاجرين يف عامي ٢٠١٨-٢٠١9 ، مل يتم تضمني

بعض املدن      التي تستضيف أعداًدا كبرية من السوريني ، وهي كيليس وهاتاي وأضنة وماردين وعثامنية. املنظمة الدولية للهجرة - تركيا. تاريخ الحصول عىل املصدر: ٢٠\٠٢\٢٠٢٠
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هـ. توزع السوريين في تركيا حسب العمر والجنس

إن متوسط أعمار السوريين الموجودين في تركيا هو أقل من المتوسط اإلجمالي لمتوسط أعمار ُسكان تركيا. حيث يبلغ 
متوسط أعمار ُسكان تركيا الـ ٣١.٧ وفقاً لبيانات ٢٠١٨، في حين أن متوسط أعمار السوريين تحت الحماية المؤقتة في 
تركيا هو ٢٢.٥4. من ناحية أخرى، نسبة الُسكان الشباب في تركيا )الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٥-٢٤( هي ١٥.٨٪، 

بينما نسبة الشباب السوريين في تركيا تُشكل ٢٢.٥٥٪.
عدد األطفال السوريين المولودين في تركيا بعد عام ٢٠١١ يزداد يوماً بعد يوم.٦٥ بسبب طبيعة الحياة ، فإن هناك تسارع في 
عدد األطفال حديثي الوالدة ، حيث بلغ عدد األطفال السوريين المولودين في تركيا ، اعتباراً من كانون الثاني لعام ٢٠٢٠ 
، الـ ٥٣٥ ألف طفل. كما بلغت أعداد األطفال المولودين حديثاً في األعوام التالي : ١١٦ ألفاً ما بين أعوام ٢٠١١ و ٢٠١٥ 

SB-2019 – رسم بياني ١3 : عدد مراكز اإلقامة المؤقتة للسوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا )كانون األول ٢٠١٩(

 المصدر : المديرية العامة إلدارة الهجرة : https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638  ، تاريخ الحصول على المصدر: ٠٥\٠١\٢٠٢٠

 65    وفًقا للمعلومات التي قدمتها وزارة الصحة ، بلغت أعداد األطفال السوريني املولودين يف تركيا ١9٨.9٤٨ يف ٣١ كانون األول ٢٠١6. بحلول ٣٠ أيلول ٢٠١7 ، ارتفع هذا العدد إىل ٢76.١5٨. املصدر: عرض قدمته إدارة صحة الهجرة باملديرية العامة

للصحة العامة ، وزارة الصحة جامعة هاجيتتبه - ١6 ترشين األول ٢٠١7



، و٨٢.٨٥٠ ألفاً في عام ٢٠١٦ ، و ١١١.٣٢٥ في عام ٢٠١٧ ، و ١١٣ ألفاً في عام ٢٠١٨ ، وأخيراً إلى ١٠٧ ألفاً في 
عام ٢٠١٩.٦٦ اعتباراً من ٣١ كانون األول لعام ٢٠١٩ ، يُقدر عدد األطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم من ٠ إلى ٤ 
سنوات في تركيا بـ ٥٩١ ألفاً. باإلضافة إلى أن عدد األطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين ٥-٩ سنوات هو ٤٩٤ 

ألفاً. لهذا،  يُمكن القول بأن عدد األطفال السوريين الذين ُولدوا في تركيا يُشكل أكثر من ٥٥٠ ألف طفل. 
* بحسب إحصائيات ٣١ كانون األول لعام ٢٠١٩، يُقدر عدد األطفال )في الفئة العمرية ما بين ٠ـ ٤ أعوام( المولودين 
في األراضي التركية بـ ٥٩١.٢٥٥ طفالً. ووفقاً لدراسة المسح الديموغرافي والصحي في تركيا )TNSA( والتي أُجريت 
من قبل معهد الدراسات السكانية التابع لجامعة هاجيتتبه في عام ٢٠١٨، فإن معدل الوالدات في تركيا هو ٢.٣٪. حيث أن 
أعلى معدالت الوالدات في تركيا تتمركز في منطقة شرق األناضول بنسبة ٣.٢٪. أما عن معدل الوالدات عند السوريين 
في تركيا فيُشكل نسبة ٥.٣٪. من ناحية أُخرى، تبين بأن نسبة ٩٣٪ من هذه الوالدات تتم في المؤسسات الصحية في تركيا. 
* يبدو أن عدد األطفال والشباب السوريين في الفئة العمرين ما بين ٥-١٧ عاماً، أي األطفال في “ سن المدرسة اإللزامية 
“ ، يبلغ حوالي المليون و٨٥ ألف. * يبلغ عدد السكان النشطين )أي القادرين على العمل ممن هم بين عمر ١٥-٦٤ عام( 

حوالي ٢.٢ مليون نسمة. 

66     رصح الرئيس رجب طيب أردوغان ، يف خطابه يف املنتدى العاملي لالجئني املنعقد يف جنيف ، أن حوايل 5١6 ألف طفل سوري ولدوا يف بلدنا خالل السنوات الثامين املاضية. ، املصدر : الرئاسة الرتكية

  kuresel-multeci-forumu-nda-yaptiklari-konusma/١١٣99٣/٣5٣/https://www.tccb.gov.tr/konusmalar ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠9\٠١\٢٠١9 

SB-2019 - رسم بياني ١4 : توزع السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا بحسب الجنس والعمر )3١.١٢.٢٠١٩(

 المصدر: المديرية العامة إلدارة الهجرة : http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik ، تاريخ الحصول على المصدر: ٠٥\٠١\٢٠٢٠  
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* إن توزع السوريين في تركيا بحسب الجنس هو أمر مثير لالهتمام كما هو الحال في توزع السوريين في كل من لبنان 
واألردن. حيث أن ١.٩٩٤.٩٤٠ )٥٤.١٨٪( من السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا هم من الرجال بينما
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 تُشكل النساء نسبة ٤٦.٨٢٪ أي ما يعادل ١.٦٨٥.٦٤٣. حيث أن نسبة الذكور واإلناث ترتفع أكثر في الفئة العمرية ما 
بين ١٩ـ٢٩، فنسبة الذكور تُشكل ٥٨.٢٩٪ بينما تشكل نسبة اإلناث ٤١.٧١٪. كما يتضح أن الذكور السوريون

 هم أكثر من اإلناث في جميع الفئات العمرية أي من ٠ـ٥٤ سنة. أما عن الفرق األعلى فكان في الفئة العمرية ما بين ٢٠ـ٢٤ 
سنة ، حيث يقابل كل ١٠٠ امرأة سورية ١٣٤ رجالً سورياً.

SB-2019 - رسم بياني ١٥ : الهرم السكاني للسوريين في تركيا

SB-2019 - رسم بياني ١6 :  توزع السوريين في تركيا بحسب الجنس والفئات العمرية

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/sonuclar_sunum.pdf ,المصدر: معهد الدراسات السكانية لجامعة هاجيتتبه

 Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt ، Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü :المصدر

ذكر أنثى



٢. السوريين في تركيا والتعليم ٦٧
في إطار التعليم، يجب طرح ومعالجة القضايا التعليمية التي تخص السوريين في تركيا في أربع مجاالت مختلفة. أوالً: 
يجب تحليل الوضع بالنظر إلى المستوى التعليمي العام لدى السوريين الخاضعين لوصف الحماية المؤقتة. ثانياً: النظر في 
أعداد األطفال والشباب في سن الدراسة اإللزامية ومدى وصولهم إلى التعليم. ثالثاً: البحث حول السوريين في مرحلة التعليم 

العالي أي الطالب السوريين في الجامعات التركية. رابعاً: اللغة والتعليم \ التدريب المهني.

أ. وضع التعليم العام لدى السوريين في تركيا
المجتمع  في  والُمساهمة  االنسجام  أجل  من  األهمية  بالغ  أمر  هو  تركيا  في  الموجودين  السوريين  لدى  التعليم  إن وضع 
وكذلك من أجل تحليل ُمستوى تعليم األطفال في سن المدرسة ومعرفة مدى نجاحهم فيها. تُشير البيانات المحدودة حول 
هذا الموضوع إلى أن السوريين لديهم مستوى تعليمي أقل بكثير من متوسط مستوى التعليم في تركيا. تتعلق هذه الحالة 
بعمليات التعليم واالنسجام عن كثب. إن فهم مستوى التعليم هو األهم من أجل حصول األُسر على الدعم الالزم من أجل 
تعليم أطفالهم. مرة أُخرى ، يُمكن القول بأن مستوى التعليم العام سوف يلعب دوراً مهماً في تعلم اللغة التركية ، والمساهمة 
في االقتصاد ، وريادة األعمال ، وأنماط العمل ، وتنوع الحياة االجتماعية ، والوعي بقيم المجتمع المحلي ، وما إلى ذلك. 
كما ترتبط كفاءة أنشطة التدريب \ التعليم المهني ارتباطاً وثيقاً بمستوى التعليم، التي لها مكانة مهمة في عملية انسجام 

السوريين مع الحياة االقتصادية واالجتماعية.
بحسب بيانات عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ ، فإن نسبة األُميين الرجال في تركيا هي ١.١٪ و نسبة النساء األُميات في تركيا هي 
٦.١٪ حيث تبلغ النسبة اإلجمالية الـ ٣.٦٪.٦٨ من ناحية أُخرى، ال توجد معلومات كافية عن نسبة التعليم لدى السوريين 
الذين يُمثلون ٤.٥٠٪ من إجمالي سكان تركيا. حتى اآلن، كان المصدر الرسمي الوحيد تقريباً الذي قام بالحديث عن هذا 
الموضوع هي وزارة التنمية التركية ، حيث نشرت دراسة لها في ٢٠١٦ في إطار مفاوضات “ إنضمام تركيا لالتحاد 
األوروبي “ و كانت بعنوان “ تحليل احتياجات السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة  في تركيا في السنوات ما بين ٢٠١٦ 

و ٢٠١٨ “.٦٩

Quadra برنامج ،  GIZ 67       للحصول عىل املعلومات املستخدمة يف هذا القسم ، انظر إىل م, مرات أردوغان ومتني تشوراباتري (٢٠١9) ، »دميغرافيا الالجئني السوريني واآلثار املحتملة عىل التعليم والتوظيف وخدمات البلدية يف تركيا   

 6٨       املدينة التي يوجد فيها أعىل نسب األمية هي مدينة شانيل أورفا بنسبة ١٠٪، بحسب http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist : TÜİK  ،تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٨\٠9\٢٠١ 

باإلضافة إىل ذلك ، وبحسب البيانات نفسها فإن نسبة األميني الذين تبلغ أعامرهم ٢5 عاًما فأكرث كانت 5،٤٪ يف تركيا ، أي ١،٨٪ بني الرجال و 9٪ بني النساء:

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=QHmtYPfcpVGmQgb4TNQH21dZQ0QbP867kRyLQpw5CXGDRmnnflC9!1760913843?id=24643  ،تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٤\١٢\٢٠١9

69       وزارة التنمية: املرحلة األوىل من تقييم احتياجات السوريني تحت وصف الحامية املؤقتة يف تركيا  ما بني أعوام ٢٠١6-٢٠١٨، آذار ٢٠١6 ، ص: 6  

SB-2019 - رسم بياني ١٧ :  الوضع التعليمي العام للسوريين )٢٠١6(  

المصدر: وزارة التنمية التركية: تحليل االحتياجات الخاصة بالسوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا ما بين أعوام ٢٠١6- ٢٠١8 ، آذار ٢٠١6 
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بحسب البيانات التي أُصدرت من وزارة التنمية التركية في آذار عام ٢٠١٦ والتي تعتمد فيها على بيانات مديرية الهجرة 
التركية ، فإن ٣٣٪ من السوريين الموجودين في تركيا ال يعرفون القراءة والكتابة ، بينما ١٣٪ منهم يعرف القراءة والكتابة 
لكنه لم يُنهي أي مرحلة دراسية. في نفس الجدول في األعلى ، يظهر أن ٢٦.٦٪ من المشاركين اختاروا “ عدم اإلجابة “. 
لألسف في هذا الجدول يظهر أن هناك فجوة في التعليم. مع ذلك ، كثيراً ما يُذكر أن البيانات التي تم الحصول عليها في 
آذار ٢٠١٦ هي بيانات غير موثوقة بما فيه الكفاية وبأن هناك مستوى عال من األخطاء التي حدثت بسبب الكثافة والمشاكل 
الفنية التي تمت مواجهتها أثناء عملية جمع البيانات. لذلك من الضروري توخي الحذر من التعليقات الواردة في هذا الجدول. 
ومع هذا ، فقد كانت نسبة الذين ال يعرفون القراءة والكتابة في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٧ “ هي ١٨.٥٪ 
بينما كانت نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة لكنهم لم ينهوا أي مرحلة دراسية هي ١١.٨٪. مرة أُخرى وفي طريقة مماثلة 
أجرت منظمة الصحة العالمية WHO بالشراكة مع إدارة اآلفات التركية AFAD مسح عن “ الحالة الصحية لالجئين 
السوريين في تركيا لعام ٢٠١٦ “ ، حيث تبين بأن نسبة السوريين الذين لم يتلقوا تعليماً رسمياً كانت ١٤.٩٪ ، في حين أن 
نسبة الذين تلقوا تعليم أقل من التعليم اإلبتدائي كانت ١٤.٣٪.٧٠ في دراسة لمعهد الدراسات السكانية التابع لجامعة هاجيتتبه 

في أنقرة، كانت نسبة السوريين الذين لم يتلقوا تعليماً أو لم يكملوا الدراسة االبتدائية بين الرجال هي ٣٥٪
وبين النساء هي ٤٠٪.٧١ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٩ “ يظهر مستوى التعليم بالنسبة لألُسر على 
الشكل التالي: ٨.٢٪ أُميين ، ١٦.٧٪ منهم لم ينهي المرحلة االبتدائية ، ٢٢٪ منهم أنهى المرحلة اإلعدادية ، ١١.٤٪ منهم 
أنهى المرحلة الثانوية ، ٢.٧٪ منهم أنهى المعاهد ، ٧٪ منهم من خريجي الجامعات ، و ٠.٣٪ منهم من خريجي المراحل 
التعليم العالي أي ماجستير ودكتوراه.  مما يعني أن ٢٤.٩٪ من السوريين ال يعرفون القراءة والكتابة أو لم ينهوا المرحلة 

االبتدائية.
من أجل فهم الصورة العامة ، فإن بيانات وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية الحالية تُقدم بعض األدلة حول 
الوضع التعليمي لسورية ما قبل الحرب. ووفقاً لذلك ، فإن نسبة االلتحاق في التعليم في سورية قبل عام ٢٠١١ كانت تشكل 
٩٢٪ في التعليم االبتدائي ، و٦٩٪ في التعليم اإلعدادي ، و ٢٦٪ في التعليم الثانوي. في نفس التاريخ كانت نسبة االلتحاق 
بالتعليم في تركيا هي ٩٩٪ في التعليم االبتدائي ، و٩٣٪ في التعليم اإلعدادي ، و ٧٠٪ في التعليم الثانوي. بالمقارنة فإن 
نسبة االلتحاق بالتعليم في سورية هي ٦٢.٣٪ وفي تركيا ٨٧.٣٪.٧٢ عالوة على ذلك ، فإن معدالت االلتحاق بالتعليم في 

شمال سورية هي أدنى من غيرها ، حيث قدم معظم السوريين من هذه المناطق إلى تركيا.

SB-2019 - جدول ٢ :  الوضع التعليمي للسوريين

 Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt ،Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü :المصدر

AFAD-SB-WHO، ٢٠١6 7٠     الربوفيسور املساعد محمد عيل أريورت ، جامعة هاجيتتبه ، معهد الدراسات السكانية : بحث حول املجال الصحي للسوريني يف تركيا

 7١     ووجدت هذه الدراسة أن من مل يحصلوا عىل شهادة الدراسة االبتدائية يشكلون ١٤٪ بني الرجال و ٢5٪ بني النساء ٢٠١٨ -TNSA ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٤\١٢\٢٠١9 

7٢       مؤرش الضغط للسوريني ٢٠١7 ، ص: ٤٤



بحسب إحصائيات عام ٢٠١٧ في تركيا فإن نسبة األُميين هي ٣.٣٪. هذا الوضع يكشف اختالالً خطيراً بين المستويات 
وفي البيانات المعطاة حيث أن نسبة األمية عند السوريين في تركيا في بيانات وزارة التنمية كانت ٣٣٪ بينما كانت النسبة 
في بيانات مركز اإلحصاء في جامعة هاجيتتبه تُمثل ٣٥-٤٠٪ ، أما في دراسة مؤشر الضغط للسوريين عام ٢٠١٧ فكانت 
١٨.٥٪ وفي دراسة مؤشر الضغط للسوريين عام ٢٠١٩ أصبحت ٨.٢٪، مما يجعل هذه القضية أمر ُملحاً للدراسة وأخذه 

بعين االعتبار.

ب. األطفال والشباب السوريين في سن المدرسة )٥-١٧ سنة(  في تركيا 
إن قضية توفير التعليم لألطفال السوريين في تركيا تحمل أهمية حيوية من أجل تقليل خطر ضياع األجيال وتأمين عيش 
الوطني  التعليم  لبيانات وزارة  وفقاً  أخرى.  السالم من جهة  يسوده  المشترك في جو  العيش  ولتأمين  لهم من جهة  كريم 
التركية MEB والمديرية العامة إلدارة الهجرة ، فإن أعداد األطفال السوريين الذين هم في سن التعليم اإللزامي في تركيا 
هي ١.٠٤٧.٥٣٦. مما يعني أن هذا العدد يُمثل ٢٨.٩٧٪ من إجمالي عدد السوريين في تركيا. لقد بذلت تركيا جهداً الفتاً 
في التعامل مع هذا العدد الكبير من الوافدين وتحدت سعتها التعليمية في آن واحد. حيث تم تقديم التعليم لـ ٢٣٠ ألف طفل 
سوري في العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ، و٣١١ ألفاً في ٢٠١٥-٢٠١٦ ، و٤٩٢ ألفاً في ٢٠١٦-٢٠١٧ ، و٦١٠ ألفاً في 
٢٠١٧- ٢٠١٨ ، و ٦٤٣.٧٢٨ في ٢٠١٨-٢٠١٩. أما في العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ فقد وصل عدد األطفال السوريين 
في المدارس إلى ٦٨٤.٧٢٨. في حين أنه يدرس ٧٠٪ من هؤالء األطفال في المدارس الحكومية التركية ، و ١٣٪ أي 
٢٥.٢٨٧ في مراكز التعليم المؤقتة GEM حيث يتم توفير التعليم التركي المكثف في هذه المراكز ولكن لغة التدريس فيها 
هي باللغة العربية. ووفقاً ألحدث البيانات ، ال يزال ٦٣.٢٣٪ من األطفال السوريين خارج المدارس )أي ال يتلقون التعليم 
في المدارس(. ووفقاً لوزارة التعليم الوطني التركية ، فإن نسبة االلتحاق في التعليم في كل من المدارس الحكومية والمراكز 
التالي: االلتحاق في الحضانات بنسبة ٢٧.١٩٪ ، االلتحاق في المدارس االبتدائية ٨٩.٢٧٪ ،  المؤقتة هي على الشكل 
االلتحاق بالمدارس االعدادية ٧٠.٥٠٪ ، االلتحاق بالمدارس الثانوية ٣١.٨٨٪.٧٣ وفقاً لبيانات الوزارة ، فإن عدد الطالب 
الذين يُمكنهم االلتحاق في الجامعات التركية في عام ٢٠١٩ ، أي عدد طالب في الصف األخير من الثانوية يُمثل ١٤.٧٪، 
أي ١٠.٠٧٧ فقط. في هذا الصدد، من الواضح بأن واحدة من أهم المشكالت المتعلقة بالتعليم هي عملية ترك الدراسة \ 
المدرسة ، ، حيث ازدادت مسألة ترك المدرسة\التعليم بشكل ملحوظ بين الطالب، خاصة أولئك الذين في عمر أكبر من 

غيرهم نسبياً.

SB-2019 – رسم بياني ١8 :  عدد الطالب السوريين الذين حصلوا على التعليم في تركيا )على مرور األعوام(  

المصدر: وزارة التعليم الوطني : مديرية التعليم مدى الحياة
)٠٧\٠٧\٢٠١٩( , https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/26115239_14_HAziran___2019_YNTERNET_SUNUUU_.pdf
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يبدو أن هناك توازناً إلى حد ما ، ما بين الجنسين عند أطفال المدراس السوريون الذين يدرسون في تركيا. في حين أن 
مجموع الطلبة السوريين هو ٦٨٤.٧٢٨ ، بلغت نسبة الطالبات اإلناث منهم الـ ٤٩.١٨٪.

   7٣     املديرية العامة للتعلم مدى الحياة : https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/06141131_11Ekim2019internetBulteni.pdf تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠5\١٢\٢٠١9



 SURİYELİLER BAROMETRESİ - 2019 • 36

ونسبة الطالب الذكور منهم الـ ٥٠.٨٢٪  بالنظر إلى بيانات التعليم ما قبل عام ٢٠١١ في سورية ،  تظهر مدى الجهود 
المبذولة التي تسعى إلنخراط األطفال السوريين في نظام التعليم التركي وحصولهم على التعليم في مدارسها. حيث تُشير 
بيانات عام ٢٠١١ التي تخص نسب المشاركة في التعليم في سورية إلى أن نسبة األطفال الذين يتلقون التعليم في روض 
األطفال \ الحضانات كانت  ١٢٪ ، ونسبة المشاركة في التعليم االبتدائي كانت ٩٢٪ ، ونسبة المشاركة في التعليم االعدادي 
كانت ٦٩٪ ، ونسبة المشاركة في التعليم الثانوي كانت ٢٦٪. في الواقع ، ال تزال معدالت انخراط األطفال في التعليم 
المدرسي في تركيا منخفضة حيث أن نسبة االلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة هي ٣٣.٩٪ ، ونسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي 
هي ٥٧.٦٪ ، ونسبة االلتحاق في التعليم الثانوي ) عدا التعليم االعدادي( هي ٢٦.٧٧٪. يجب اعتبار هذا األمر على أنه 
مؤشر واضح على نجاح أداء تركيا الذي كشفت عن بوادره في خمسة سنوات فقط. على صعيد آخر ، فإن الصورة التي 
تخص التعليم في سورية أصبحت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً لها. فقد بلغت نسبة المشاركة في التعليم في حلب ٦٪ ، وفي 

إدلب ٣٨٪ ، وفي الرقة ٦٠٪ ، وفي الحسكة ٨٠٪.٧٤

ج. إجراءات وزارة التعليم الوطني التركية حول تعليم األطفال السوريين في تركيا

منذ البداية ، قامت وزارة التعليم التركية بالعديد من الترتيبات التي من شأنها أن تُمهد الطريق النخراط األطفال السوريين 
في المدارس. الخطوة المهمة األولى كانت “ الئحة وزارة التربية بخصوص مؤسسات التعليم الثانوي “ الصادرة في أيلول 
لعام ٢٠١٣. حيث وألول مرة ، تم اتخاذ ترتيبات شاملة تحت عنوان “ الطالب األجانب “ من المادة رقم ٢٩ من الالئحة 
المذكورة.٧٥ مع ذلك ، عندما تسارعت العملية ، أصدرت وزارة التربية في أيلول عام ٢٠١٤ تعميماً بعنوان “ خدمات التعليم 
لألجانب “ وتم إلغاء شرط الحصول على تصاريح إقامة لتسجيل األطفال السوريين في المدارس. مع إصدار الئحة الحماية 
المؤقتة المنشورة في الجريدة الرسمية في ٢٢ تشرين األول عام ٢٠١٤ ، نُظمت خدمات التعليم في المادة رقم ٢٨. تم 
تعريف التعليم هنا على أنه حق ، حيث تُترك الواجبات واإلشراف عليه لوزارة التعليم الوطني التركية. ويلفت النظر هنا ، 
المادة رقم ٣٥  الُمعنونة “ القيود في تطبيق الحقوق “. هنا يتم شرح هذا األمر بقول “ أولئك الذين ال يفون بالتزاماتهم جزئياً 
أو كلياً أو في الوقت المطلوب ، يتم تحذيرهم من قبل الوحدات ذات الصلة لالمتثال إلى التزاماتهم ، ويتم بدء اإلجراءات 
القضائية واإلدارية بحق أولئك الذين ال يمتثلون اللتزاماتهم ، باستثناء “ التعليم “ و “ الصحة الطارئة “.٧٦ من ناحية أُخرى 
، نظمت وزارة التعليم التركية “ امتحان الكفاءة الثانوية والمعادلة للطالب األجانب “ في كانون األول عام ٢٠١٥ ، لتوثيق 

SB-2019 - رسم بياني ١٩ :  أعداد ونسبة انخراط السوريين في المدارس بحسب مستوياتهم الدراسية )١ نيسان ٢٠١٩(

المصدر: 
HEP A: دورة اللغة التركية A1 ، A2 لألجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-10 )2.535 طالبًا( / HEP B: التعليم التكميلي للصفين الثالث والرابع )153 طالبًا( / فصول اإلعداد 

والدعم والتدريب في المدرسة الثانوية )1،021 طالبًا( ، المصدر: العرض التقديمي لمديرية التعلم مدى الحياة

 7٤    عرض تقدميي حول »خدمات التعليم للطالب الخاضعني للحامية املؤقتة« من قبل إدارة الهجرة والتعليم يف حاالت الطوارئ ، املديرية العامة للتعلم مدى الحياة ، وزارة الرتبية الوطنية ، متوز ٢٠١7 ,ص:٨ 

  75     الئحة وزارة الرتبية والتعليم بشأن مؤسسات التعليم الثانوي : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٣\٠7\٢٠١9

  76     الئحة الحامية املؤقتة : http://www.goc.gov.tr/files/files/03052014_6883.pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٣\٠7\٢٠١9



نموذج التعليم المقدم للطالب السوريين. حيث شارك في االمتحان حوالي ٨٥٠٠ مرشح ، وحصل الناجحون في االمتحان 
على شهادة أو دبلوم معادل من وزارة التعليم الوطني التركية و تم إدخال الخريجين في جامعات مختلفة في بلدنا. 

لوحظ أيضاً بأن وزارة التعليم الوطني التركية MEB خطت خطوات كبيرة من أجل الطالب السوريين في عام ٢٠١٦. 
حيث كانت الخطوة األولى المهمة لها هي أنها وقعت مع بعثة االتحاد األوروبي في ٣ آذار عام ٢٠١٦ ، منحة الدعم 
المالي FRIT والتي بلغ مقدارها ٣٠٠ مليون يورو ، لتغطية نفقات تعليم السوريين في تركيا. لكن الخطوة األهم حدثت 
في آب من عام ٢٠١٦ ، حيث وضعت وزارة التعليم “ خارطة الطريق “ من أجل وصول األطفال السوريين إلى التعليم 
في المدارس في تركيا. هنا وبالمقارنة مع الفترة ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٥ نجد أن هناك اختالفاً كبيراً في النهج الُمتبع. 
حيث مع رسم “ خارطة الطريق “ هذه ، تم إنشاء هيكالً مؤسسياً جديداً من قبل المديرية العامة للتعلم مدى الحياة آال وهي 
الحقوق  الالجئين على  إمكانية حصول  تنظيم  تم   ، الجديد  التنظيم  الطارئ “.٧٧ مع هذا  للهجرة والتعليم  العامة  “ مديرية 
 والخدمات داخل هذا النظام وتم تحديد دمج األطفال السوريين في نظام التعليم التركي واعتباره على أنه الهدف الرئيسي.
وكنتيجة طبيعية لذلك ، تم اتخاذ القرار بإغالق مراكز التعليم المؤقتة GEM تدريجياُ في غضون ٣ سنوات أي حتى عام 

.٢٠٢٠

من الضروري رفع القُدرات التقنية بسرعة وخاصة في أعداد المعلمين والفصول الدراسية والمدارس ، من أجل توفير 
تعليم جيد لألطفال السوريين بما يتوافق مع المعايير وبشكل ال يُقلق المجتمع التركي. إن زيادة القدرة االستيعابية هو أمر 
مهم للحد من األجيال الضائعة ومنع ظهور التوترات المحتملة في المستقبل بين المجتمع المحلي والسوريين. ومع ذلك ، ال 
ينبغي نسيان مدى صعوبة ذلك واستهالكه للوقت.ألنه وفقاً لبيانات وزارة التعليم الوطني التركية ، فإن سعة الصف الدراسي 
الواحد هي ٣٠ طالباً ، والقدرة االستيعابية للمدرسة االبتدائية الواحدة في تركيا هي ٧٢٩ طالباً ، كما أنه يتعين توظيف 
ُمدرس لكل ٢٠ طالب. في هذا السياق ، يظهر لنا أن هناك حاجات ُملحة للغاية من أجل تعليم مليون و٤٧ ألف طالب سوري 
لحسابات المؤسسة اإلحصائية  في تركيا. ال شك في أن توفير التعليم هو أمر مرتبط بالقدرة االستيعابية والتكلفة. فوفقاً 
التركية ) TÜİK ( ، فإن متوسط التكلفة السنوية لطالب في المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية أو الثانوية  في تركيا في عام 
٢٠١٧ تقدر بـ ٨.١١١ ليرة تركية.٧٨ بناًء على هذا الرقم ، ياُلحظ أن التكلفة السنوية لـ ٦٨٤ ألف طفل سوري مسجل في 
المدارس التركية هي ٥.٥ مليار ليرة تركية ، أي ٨٧٣ مليون يورو )بحسب سعر صرف اليورو في كانون األول لعام 
٢٠١٩ ، ٦.٣ ليرة تركية مقابل كل ١ يورو(. هذا األمر عالي التكلفة على البنية التحتية للمدارس وعلى المدرسين فيها. 

     http://www.meb.gov.tr/suriyeli-cocuklarin-egitimi-icin-yol-haritasi-belirlendi/haber/11750/tr     77  ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٣\٠7\٢٠١9  

       http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27600      7٨  ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ١١\٠7\٢٠١9   
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جزء آخر مهم حول موضوع تكلفة التعليم هو الموارد الالزمة لزيادة القدرة االستيعابية للمدرسة والفصول الدراسية و 
المعلمين. حيث تم الكشف في الدراسة التي أجرتها وزارة التعليم التركية في ٢٠١٧ عن كل من احتياجات التعليم العامة 
واحتياجات التعليم المحلية بحسب المدينة.٧٩ أكثر ما يلفت االنتباه هنا هو أنه الدراج ٨٥٦ ألف من األطفال السوريين في 
المدارس فإننا نحتاج إلى ١.١٨٩ مدرسة. مع ذلك ، فإن عدد المدارس التي سوف يتم إنشاؤها في نطاق “ مشاريع االتحاد 
األوروبي “  هو ١٨٣ مدرسة أي ما يُمثل ١٥.٣٪ فقط من هذه الحاجة.٨٠ في هذه الدراسة ، وعلى سبيل المثال ، يبلغ عدد 
األطفال في سن المدرسة في مدينة شانلي أورفا ١٤٢.٠٤٢ ألفاً وعدد المدارس التي يجب أن تكون منشئة الستيعاب هذا 
العدد هو ١٩٧ مدرسة ، مع ذلك في تشرين األول عام ٢٠١٨ ، زاد عدد األطفال في مدينة شانلي أورفا إلى ١٥٢.٧٤٢ 
طالبا ًوازداد معه االحتياج إلى مدارس إضافية ، أي ٢١٢ مدرسة. لكن عدد المدارس التي سوف يتم تشييدها في نطاق 
مشاريع االتحاد األوروبي في المدينة بقي عند ١٤ مدرسة. مع العلم ، أن هناك مشاريع لبناء مدراس تقوم بها وتشيدها 
مؤسسات أُخرى مثل وزارة التعليم الوطني التركية أو من قبل القطاع الخاص أو المؤسسات المانحة األُخرى. مع ذلك ، 

من الواضح أن هذا األمر سوف يستغرق بعض الوقت لتلبية الحاجة تماماً.

تم إنشـاء “ مديرية الهجرة والتعليم في حاالت الطوارئ “ لتكون تابعة إلى  المديرية العامة للتعلم مدى الحياة مع إنشاء 
وزارة التعليم العالي لـ “ خارطة الطريق “ في آب عام ٢٠١٦.٨١ بدأ “ برنامج دعم اندماج األطفال السوريين في نظام 
التعليم التركي “ بالشراكة مع االتحاد األوروبي في ٣ آذار من عام ٢٠١٦. حيث تم تحديد النتائج المتوقعة من المشروع 
على أن تكون تهدف إلى “ زيادة التحاق الطالب السوريين بالتعليم “ و “ زيادة جودة التعليم المقدم للطالب السوريين “ و “ 
تحسين القدرة االستيعابية للمؤسسات التعليمية والعاملين فيها”.٨٢ مع ذلك ، فإن تشجيع التحاق الطالب واألطفال السوريين 
في المدارس من دون أي زيادة في القدرات االستيعابية في مجال التعليم )كزيادة المعلمين واإلمكانات المادية( سوف يكون 
له تأثير كبير على نظام التعليم الوطني التركي. لهذا ، فإن ضمان حفاظ األجيال السورية الفتية من الضياع مع عدم تدني 
جودة تعليم األطفال األتراك هو أمر ال يتطلب فقط القدرة المادية إنما يتطلب أخذ القدرات واإلمكانيات الموجودة بعين 

االعتبار. 
 

من ضمن الخطوات الكبيرة التي قامت بها وزارة التعليم الوطني التركية بالتعاون مع االتحاد األوروبي في عام ٢٠١٦ هو 
“ دعم التعليم المشروط ŞEY “ البرنامج الذي يموله االتحاد األوروبي منذ أيار عام ٢٠١٧  بمبلغ قدره ٦٦.٥ مليون دوالر 
أميريكي ، حيث يُعد أمر مهم للعائالت السورية الفقيرة التي ال تستطيع اإلنفاق على تعليم أطفالها. ففي العامين الماضيين 

، بلغ عدد األطفال السوريين المستفيدين من هذا الدعم الـ ٤٩٤.٦٢٠ طفالً. 

    79     عرض تقدميي حول »خدمات التعليم للطالب الخاضعني للحامية املؤقتة« من قبل إدارة الهجرة والتعليم يف حاالت الطوارئ ، املديرية العامة للتعلم مدى الحياة ، وزارة الرتبية الوطنية

 ٨٠     لغرض دعم البنية التحتية التعليمية للسوريني الخاضعني للحامية املؤقتة ، من املخطط تحويل أموال االتحاد األورويب يف سياق برنامج مخصصات الالجئني يف تركيا (١5٠ مليون يورو لبناء 75 مبنى مدرسيًا) ، يف سياق ٢ مدد (6٨ مليون يورو لبناء ٣٠

 مبنى مدريس)  ، ويف سياق املخصصات هذه (٤5 مليون يورو لبناء ٤6 مدرسة جاهزة).، عرض تقدميي حول »خدمات التعليم للطالب الخاضعني للحامية املؤقتة« من قبل إدارة الهجرة والتعليم يف حاالت الطوارئ ، املديرية العامة للتعلم مدى الحياة ، وزارة

.الرتبية الوطنية

http://www.meb.gov.tr/suriyeli-cocuklarin-egitimi-icin-yol-haritasi-belirlendi/haber/11750/tr     ٨١

٨٢      /https://pictes.meb.gov.tr/izleme ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٣\٠7\٢٠١9



مساعدة التعليم المشروط

باإلضافة إلى ما سبق، يتم تطبيق برنامج دعم مالي موجه للسوريين لتشجيع الطالب الذين هم في سن الدراسة اإللزامية على 
االلتحاق بالمدارس. حيث يُقدم برنامج المساعدة االجتماعية هذا بالتعاون مع اليونيسف وبتنفيذ وزارة األُسرة والسياسات 
االجتماعية منذ عام ٢٠٠٣، والذي كان موجهاً لكل من مواطني الجمهورية التركية واألطفال األجانب. مع ذلك، في عام 
٢٠١٧، تم تسريع عملية إدارج السوريين وطالبي اللجوء اآلخرين في هذا البرنامج من خالل شراكة تم تأسيسها بين وزارة 
األسرة والسياسات االجتماعية )ASPB( و اليونيسف )UNICEF( ووزارة التربية الوطنية )MEB( و الهالل األحمر 
التركي )Türk Kızılayı( ودائرة الحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية األوروبية )ECHO( و الحكومة النرويجية. إن 
الغرض األساسي من مساعدات التعليم المشروط ŞEY  هو الحد من العوائق المالية التي تواجه األُسر الفقيرة التي لديها 
أطفال في سن المدارس وتشجيع العائالت على إرسال أطفالها بانتظام إلى المدارس. يتم دفع مساعدات برنامج ŞEY، مرة 
كل شهرين لكل طفل يذهب إلى المدرسة بانتظام من صفوف الروضة وحتى الصف الثاني عشر )سواء كانوا يدرسون في 
المدارس الحكومية أو في مراكز التعليم المؤقتة(. عالوةً على ذلك، يتم تقديم المزيد من الدعم للفتيات.٨٣ كما يُمكن للعوائل 

التي تستوفي الشروط المطلوبة أن تقدم على كل من برنامج ŞEY وبرنامج SUY في نفس الوقت. 

د. السوريين داخل نظام التعليم العالي التركي

إن أعداد طالب الجامعات السوريين في تركيا هي في ازدياد ، سواء كان هؤالء الطالب ممن اضطروا على ترك جامعاتهم 
بلغت  االختبارات.٨٤ حيث  تركيا واجتازوا  في  والثانوي  االعدادي  التعليم  تلقوا  أو ممن  هنا  إلى  إلى  والقدوم  في سورية 
أعداد الطالب السوريين الذين يدرسون في ١٠٠ جامعة حكومية و٥٠ جامعة خاصة ، الـ ١٤.٧٤٧ في العام الدراسي 
٢٠١٦-٢٠١٧ ، وارتفعت األعداد إلى  ٢٠.٧٠١ طالباً في العام الدراسي ٢٠١٧ـ ٢٠١٨ ، وإلى ٢٧.٦٠٦ طالباً في العام 
الدراسي ٢٠١٨ – ٢٠١٩ و ليبلغ ٣٣.٥٥٤ طالباً في ٢٠١٩ – ٢٠٢٠. حيث فاق عدد الطالب السوريين في العامين 
الماضيين  غيرهم من الطالب األجانب ، الذي يُقدر عددهم نحو ١٤٠ ألفاً. ووفقاً لبيانات ٢٠١٧- ٢٠١٨، يواصل ٤١٠ 
أنهم معفايين من جميع الرسوم  العليا وتعليمهم بشكل مجاني ، حيث  طالب دكتوراه و١٦٥٠ طالب ماجستير دراساتهم 
المغترب  الوطنية )مثل منح األتراك في  المؤسسات  العديد من  تُقدم  الحكومية في تركيا. في هذا الصدد،  الجامعات  في 
والمجتمعات األقارب YTB( و الدولية منحاَ للطالب السوريين. كما أنه معروف أن االتحاد األوروبي أيضاً يُقدم مثل هذه 
المنح الدراسية مثل مشروع HOPES و SPARK. لكن وبحسب األبحاث فإن نسبة المنح الدراسية بين طلبة الجامعات 

السوريين في تركيا هي حوالي ١٥٪ فقط. 

العالي YÖK ، يبذلون جهوداً  التعليم  التربية MEB ووزارة  التركية والمؤسسات ذات الصلة ، مثل وزارة  الدولة  إن 
خاصة لضمان وصول أكبر عدد ممكن من الطالب السوريين إلى التعليم في الجامعات التركية. حيث كانت لديهم أربعة 

أهداف رئيسية: 
١- أن يعيش الشباب السوريين ، الذين تأثروا وهربوا من بيئة الحرب الُمدمرة وتركوا دراستهم ،  حياةً كريمة يسودها 

األمل في المستقبل لمنع نشوء األجيال الضائعة وتنمية رأس المال البشري. 
٢- أن يلعب الطالب السوريين دور الجسور االجتماعية التي من شأنها أن توصل بين المجتمع والتركي ومجتمع السوريين 

)الذي بلغ عدده ٣.٦ مليون ( ، وبالتالي يُصبحوا عناصر فعالة مهمة في ثقافة العيش المشترك في سالم. 
٣ـ مساهمتهم لتركيا. 

٤ـ أن يلعبوا دوراً خاصاً في إعادة إعمار سورية ، إن قاموا بالعودة إلى بلدهم. 
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٨٣     يبلغ الدعم ٣5 لرية تركية للطالب الذكور و ٤٠ لرية تركية للطالبات عىل مستوى املدرسة االبتدائية ، ويف مستوى املدرسة الثانوية تبلغ 5٠ لرية تركية للطالب والطالبات، انظر إىل يونيسف-تركيا 

http://unicef.org.tr/files/editorfiles/ccte_brosur_TR_250817_printer(1).pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٢٠\٠١\٢٠١7

TAGU-TMK »٨٤      م. مراد أردوغان ، أرماغان أردوغان ، باشاك يافجان ، تولني حاجي محمد (٢٠١9) »حوار النخبة الثاين: حوار مع طالبي اللجوء السوريني يف تركيا من خالل األكادمييني السوريني وطالب الدراسات العليا
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أنهم معفايين من  العليا وتعليمهم بشكل مجاني ، حيث  يواصل ٤١٠ طالب دكتوراه و١٦٥٠ طالب ماجستير دراساتهم 
جميع الرسوم في الجامعات الحكومية في تركيا. في هذا الصدد، تُقدم العديد من المؤسسات الوطنية )مثل منح األتراك في 
المغترب والمجتمعات األقارب YTB( و الدولية منحاَ للطالب السوريين. كما أنه معروف أن االتحاد األوروبي أيضاً يُقدم 
مثل هذه المنح الدراسية مثل مشروع HOPES و SPARK. لكن وبحسب األبحاث فإن نسبة المنح الدراسية بين طلبة 

الجامعات السوريين في تركيا هي حوالي ١٥٪ فقط. 

العالي YÖK ، يبذلون جهوداً  التعليم  التربية MEB ووزارة  التركية والمؤسسات ذات الصلة ، مثل وزارة  الدولة  إن 
خاصة لضمان وصول أكبر عدد ممكن من الطالب السوريين إلى التعليم في الجامعات التركية. حيث كانت لديهم أربعة 

أهداف رئيسية: 
١- أن يعيش الشباب السوريين ، الذين تأثروا وهربوا من بيئة الحرب الُمدمرة وتركوا دراستهم ،  حياةً كريمة يسودها 

األمل في المستقبل لمنع نشوء األجيال الضائعة وتنمية رأس المال البشري. 
٢- أن يلعب الطالب السوريين دور الجسور االجتماعية التي من شأنها أن توصل بين المجتمع والتركي ومجتمع السوريين 

)الذي بلغ عدده ٣.٦ مليون ( ، وبالتالي يُصبحوا عناصر فعالة مهمة في ثقافة العيش المشترك في سالم. 
٣ـ مساهمتهم لتركيا. 

٤ـ أن يلعبوا دوراً خاصاً في إعادة إعمار سورية ، إن قاموا بالعودة إلى بلدهم. 
الجهود التي تبذلها تركيا مع وجود الدعم المالي من قبل المؤسسات الدولية هو أمر مهم للغاية. مع ذلك ، فإن تعزيز هذا 
الدور وجعله مستداماً هو أمر أكثر أهمية. كما ينبغي حماية األجيال من أن تُهدر وتضيع بل يجب اعتبارهم قيمة عالية 

مشتركة للجميع ورؤوس أموال مستقبلية. 

هـ. دورات تعليم اللغة التركية ودورات التدريب المهني

أصبح تعليم اللغة التركية موضوعاً مهماً للغاية بالنسبة للسوريين في تركيا. حيث اضطرت تركيا وللمرة األولى أن تطور 
نماذجاً لتعليم اللغة التركية لهذا العدد الكبير من “ األجانب “. في عام ٢٠١٧ ، قامت وزارة التربية MEB بالقيام بتدريب 
التركية من أجل األجانب “ حيث شارك فيه ٥.٤٦٨ أستاذ تعليم لغة تركية و ٤٩١  اللغة  لمدة أسبوعين تحت عنوان” 
مستشاراً نفسياً وإرشادياً ليُصبح إجمالي عدد الملتحقين في هذا التدريب ٥.٤٦٨ مدرباً مؤقتاً. كما تم توزيع ٩٢٥ ألف كتاب 

نشره معهد يونوس إيمريه بعنوان “ تعليم اللغة التركية “.

SB-2019 – رسم بياني ٢٠ :  السوريين في التعليم العالي 

 /https://istatistik.yok.gov.tr  :المصدر: وزارة التعليم العالي

.YÖK قام  م مراد أردوغان بجدولة األعداد السنوية التي تنشرها



Quadra برنامج ،  GIZ ٨5       للحصول عىل املعلومات املستخدمة يف هذا القسم ، انظر إىل م, مرات أردوغان ومتني تشوراباتري (٢٠١9) ، »دميغرافيا الالجئني السوريني واآلثار املحتملة عىل التعليم والتوظيف وخدمات البلدية يف تركيا   

٨6    مرات أردوغان وجان أونفر (٢٠١5) ، وجهات النظر والتوقعات واالقرتاحات حول السوريني يف تركيا داخل قطاع العمل الرتيك

 باإلضافة إلى ذلك، تم إعداد وحدات “ تعليم التركية لألجانب الخاصة بالفئات العمرية لدروس اللغة التركية في مراكز 
التعليم العامة\الشعبية. كما تم طورت وزارة التعليم الوطني التركية  “ وحدات تدريس اللغة التركية لألجانب “ في دورات “ 
تدريس اللغة التركية لألجانب ، حيث نُظمت للفئات العمرية  ٦-١٢ ، و ١٣-١٧ باإلضافة إلى البالغين. بين عامي ٢٠١٤-
٢٠١٩، اشترك في هذه الدورات ٣٠٢.٩٠٦ سوري. وكان ٤١.٦٠٪ من هؤالء المشاركين هم من الذكور )١٢٦.٠١٩( 

و ٥٨.٤٠٪ منهم من اإلناث )١٧٦.٨٨٧(.

 إن أحد األهداف االستراتيجية للمديرية العامة للتعليم مدى الحياة بوزارة التعليم الوطني التركية هو زيادة معدالت مشاركة 
السوريين في الدورات المقدمة في مراكز التعليم العام ، حيث ُحققت جهوداً كبيرة في تعليم اللغة التركية للسوريين ودورات 
التدريب المهني. في هذا الصدد ، بلغ عدد السوريين الذين حضروا دورات تعليم اللغة التركية وغيرها من الدورات التي 

أعدتها وزارة التربية بالنظر إلى الفئات العمرية المختلفة الـ ٥٠٥.٩٢٢ شخصاً ما بين األعوام ٢٠١٤-٢٠١٩.

3. السوريين في تركيا ومصادر الدخل 8٥
إن أكثر من المواضيع حساسيةً في التحركات اإلنسانية الكبيرة هو موضوع العمل. حيث يشعر المجتمع المحلي بالقلق من 
أن المهاجرين \ الالجئين \ طالبي اللجوء الذين يأتون الحقاً إلى البالد سوف يعملون على األرجح “ كأيدي عاملة رخيصة 
“ ، وسوف يتسبب ذلك بسلب وظائف المجتمع المستضيف. حيث أن الشعور بالقلق هذا هو محق بشكل من األشكال. يزداد 
القلق من “ الوافدين الجدد “ عموماً في الحاالت التي تكون فيها نسب البطالة مرتفعة في البالد التي أتوا إليها. حتى عام 
٢٠١١ ، لم يكن هذا القلق المتعلق بـ “ الوافدين الجدد من األجانب “ متواجداً بشكل بالغ. لكن بعد قدوم السوريين في األعوام 
التي تلت عام ٢٠١١ ، بدأ المجتمع التركي باختبار هذه “ الظاهرة “. فمن بعد أن بلغت نسبة طالبي اللجوء في غضون 
سنوات قليلة الـ  ٥٪ من إجمالي السكان في تركيا ، أصبحت قضايا العمل والعمالة تدور في مجرى المناقشات. ففي تقرير 
لـ TİSK ، الذي تم إعداده في عام ٢٠١٥ ، والذي تضمن وجهات نظر عالم األعمال التركية حول هذا الموضوع  ، لُوحظ 
أن العمال األتراك هم ليسوا فقط من أبدوا إنزعاجهم حول العمالة الرخيصة ، ولكن أصحاب \ أرباب العمل أيضاً بدأوا 
يالحظون السلبيات التي قد تنشأ بسبب االقتصاد غير الرسمي.86 فلقد أعربت الشركات المؤسساتية عن وجود صعوبات في 
التنافس مع قضايا العمالة الرخيصة واالقتصاد الغير رسمي ، حتى أنها ذكرت أنه سيكون من األنسب منح السوريين حق 
العمل لمواجهة هذا األمر. من الواضح هنا أن هناك انفصاالً خطيراً بين الشركات المؤسساتية الغير قادرة على توظيف 
أو جزئياً.  ُكلياً  الغير رسمية  التي تشارك في هذه األنشطة  المؤسسية  التجارية غير  األشخاص غير الرسميين والهياكل 

االختالف الثاني المهم وهو وجود فئات غير مؤهلة أو لديها مؤهالت أقل في مجال العمل. 

في عام ٢٠١٣ ، بدأت تركيا بدراسة قضية عمل السوريين الذين أتوا إلى بالدها في نيسان عام ٢٠١١. فحتى عام ٢٠١٣ 
، استوفت تركيا منطق إدارة الطوارئ وتلبية احتياجات السوريين األساسية والذين كان أغلبهم يعيش في المخيمات وبأعداد 
أقل من اآلن نسبياً. لكن في أواخر عام ٢٠١٣ ، ومع زيادة أعداد السوريين القادمين وخصوصاً الزيادة في أعداد السوريين 
الذين يقطنون خارج المخيمات ، بدأت مرحلة أُخرى حيز التنفيذ. حيث بدأت عملية إشراك السوريين الذي يعيشون خارج 

المخيمات وفي مراكز المدن في األنشطة االقتصادية في تركيا بشكل عفوي ، وليس بشكل ُمخطط. 

كما رجح السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات االستقرار في أماكن يُمكنهم فيها البحث عن عمل عن طريق معارفهم 
وبوسائلهم الخاصة الستدامة حياتهم اليومية ، في حين أنه لم يكن هناك تخطيط مركزي لتركيا في هذا الموضوع. تُشير 
الدراسات إلى أن أكثر من ٣٠٪ من السوريين الذين يعيشون في المخيمات كانوا يطلبون اإلذن بالخروج خارج المخيم 

خالل النهار للعمل.

أ. تنظيم حق العمل
قام قانون  األجانب والحماية الدولية YUKK في “ الئحة الحماية المؤقتة “ من المادة ٩١ بالسماح بعمل السوريين الذي 

هم تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا ، والذي دخل حيز التنفيذ في ١٥ كانون الثاني لعام ٢٠١٦ ، 
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بناًء على المادة رقم ٢٩ من “ الئحة تصاريح العمل لألجانب الذي هم تحت وصف الحماية المؤقتة “. وبحسب الالئحة ، 
فإن عمل السوريين التابعين للحماية المؤقتة تنظمه الشروط والتسهيالت التالية:

١. شرط الوقت: أن يكون تحت وصف الحماية المؤقتة لـمدة ٦ أشهر على األقل. 
٢. شرط المكان: العمل في مكان التسجيل فقط )باستثناء بعض الحاالت(. 

٣. شرط الحصة: االلتزام بنسبة ١٠٪ من عدد المواطنين العاملين في مكان العمل ) إن لم يُبدي المواطنون األتراك اهتماماً 
بإعالن العمل الذي قدمه صاحب العمل في غضون ٤ أسابيع ، فيمكن تجاوز شرط الحصة هذه(.

٤. شرط صاحب العمل: يتم تقديم طلب تصريح العمل من قبل صاحب العمل الذي يريد توظيف األجانب تحت الحماية 
المؤقتة. 

٥. شرط األُجرة: عدم إعطاء راتب أقل من الراتب األصغري المنصوص عليه. 
٦. İŞKUR: يُمكنهم المشاركة في الدورات والبرامج التي تنظمها مؤسسة إيشكور في نطاق خدمات العمالة النشطة  ، 

وضمن هذا النطاق ، يُمكنهم تلقي التدريب المهني والتدريب أثناء العمل وفي مكان العمل.
٧. اإلعفاء: يُعفى العاملين في الزراعة الموسمية أو في شؤون الثروة الحيوانية من استخراج تصاريح العمل مع مراجعة 

والية المحافظة. 
٨. التقييد: ال يُمكن للسوريين التقدم للوظائف والمهن التي تنص في القانون على توظيف المواطنين األتراك فقط.

إن هذه الخطوة التي سمحت للسوريين بالعمل بشكل رسمي وتحويل العاملين بطريقة غير رسمية إلى العمل بشكل رسمي 
كانت أمراً مهماً للغاية من أجل المساهمة في االقتصاد من جهة وألجل عملية االنسجام من جهة ثانية. ففي تقرير بعنوان “ 
تصاريح العمل لألجانب “ الذي نُشر من قبل وزارة األُسرة والعمل والخدمات االجتماعية في تركيا ، بلغت أعداد تصاريح 
العمل الممنوحة لمواطني الجمهورية العربية السورية الـ ٣٤.٥٧٣ تصريح في عام ٢٠١٨ ، حيث كان ٣١.٥٢٦ منهم 
هم من الرجال و٣.٠٤٧ منهم من النساء. لكن لم يتم تفصيل هذه البيانات على أساس الصفة القانونية الممنوحة لهم ، أي 
الفصل بين وصف الحماية المؤقتة أو اإلقامات.٨٧ مع ذلك ترد أرقاماً أعلى في منشورين منفصلين قُدموا من قبل المفوضية 
العليا لالجئين UNHCR. حيث قيل بأن ٨٠ ألف إذن عمل أُعطي للسوريين في آب من عام ٢٠١٩ ٨٨، و١٣٢.٤٩٧ إذن 
عمل أُعطي في عام ٢٠٢٠.٨٩ بهذه الوسيلة ، واعتبار من كانون األول لعام ٢٠١٩ ، يُشار إلى أن ٨٥.٨٤٠ تصريح عمل 

أُعطي لباقي األجانب والذين يُقدر عددهم بأكثر من مليون و٨٢ ألف شخصاً.٩٠
في تفصيل أكثر ، يعمل غالبية السوريين في تركيا في قطاعي اإلنشاءات والخدمات. وياُلحظ بأن السوريين هم أقل نشاطاً 
في قطاعات الزراعة وتربية الحيوانات. في هذا الصدد ، يُمكن أن تسهم بعض السياسات المحفزة المدعومة من االتحاد 

األوروبي في هذا المجال في زيادة أعداد العاملين في هذه القطاعات وبالتالي تُحسن عملية االنسجام االجتماعي. ٩١

SUY-ESSN )ب. برنامج دعم التضامن االجتماعي )ُصوي
ُوقعت اتفاقية بين االتحاد األوروبي وتركيا في ١٦ آذار من عام ٢٠١٦ ، والتي نصت على تخصيص دعم مالي لقسم من 
السوريين المتواجدين في تركيا لمدة أربع سنوات ، بميزانية قدرها )٣+٣ مليار يورو(. حيث يتم تنفيذ هذا الدعم بالموارد 
الُمخصصة له في ما يُسمى “ برنامج دعم التضامن اإلجتماعي “ SUY. حيث يُعد برنامج SUY البرنامج الذي تم فيه تحويل 
أكبر مقدار من الدعم اإلنساني النقدي في العالم )cash transfer( ، والذي منذ نهاية عام ٢٠١٦ ، أصبح مورداً مالياً منتظماً 
 للسوريين وبعض الالجئين اآلخرين في تركيا.٩٢ يوفر برنامج ُصوي ، دعماً شهرياً بمقدار ١٢٠ ليرة تركية )أي ١٨ يورو(٩٣ 
للشخص الواحد ، سواء كانوا من األشخاص التابعين للحماية الدولية أو للحماية المؤقتة في تركيا ولألشخاص األجانب 
الذين يعيشون خارج المخيمات ، بهدف توفير احتياجاتهم األساسية ولتأمين معيشتهم بطريقة كريمة. باإلضافة إلى هذا ، 

  ٨7      وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية: تصاريح العمل لألجانب: pdf.٣١7٤6/yabanciizin٢٠١٨/https://www.ailevecalisma.gov.tr/media ، الحصول عىل املصدر: ١٠\٠٢\٢٠٢٠

 قدمت الوزارة املعلومات املتعلقة بأعداد تصاريح العمل الصادرة ملواطني الجمهورية العربية السورية مثل ٣٢.١١١ يف ١5 ترشين الثاين ٢٠١٨ و ٣١.١٨5 يف ٣١ آذار ٢٠١9. ومع ذلك ، نرشت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني نظرة عامة اسرتاتيجية

.إقليمية - ٢٠٢٠-٢٠٢١ التي اقرتحت العدد ليكون ١٣٢.٤97 (ص: ١٢). يف هذه الدراسة ، تم أخذ الرقم ، أي ٣٤.57٣ ، املقدم من وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية كأساس

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70892 : ٢٠١9  ٨٨      حلول دامئة لالجئني السوريني، متوز-آب  

 ٨9      املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني: نظرة عامة عىل اإلسرتاتيجية اإلقليمية لربنامج ٢٠٢٠ ، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116  ، الحصول عىل املصدر: ٠٢\٠5\٢٠٢٠ 

  9٠     اإلدارة العامة ملديرية الهجرة :https://www.goc.gov.tr/ikamet-izinleri  ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١5\١٢\٢٠١9

TENT 9١     للحصول عىل دراسة مهمة حول هذا املوضوع ، انظر: كامل كرييش (أُعلن عنه يف شباط ٢٠٢٠) ، كيف ميكن لالتحاد األورويب استخدام التجارة الزراعية لتعزيز االعتامد عىل الذات لالجئني السوريني يف تركيا ، معهد بروكينغز - مؤسسة 

 9٢    وفد االتحاد األورويب-تركيا : https://www.avrupa.info.tr/tr/turkiyedeki-multeci-krizine-avrupa-birliginin-mudahalesi-710 ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٢\١٢\٢٠١9

9٣     كان سعر اليورو 6.66 لرية تركية اعتباًرا من ٣١ كانون األول ٢٠١9



يتم توفير دعم مالي إضافي على أساس األُسرة مرة واحدة كل ثالثة أشهر. فمن بعد تقييم “ وضع االحتياج “٩٤ يُعطى الدعم 
المالي هذا من خالل كرت الهالل األحمر التركي KIZILAYKART. كما يتم تمويل برنامج الدعم هذا SUY ، المعروف 
عموماً باسم “ بطاقة الهالل األحمر التركي “ ، من قبل دائرة المعونات اإلنسانية والحماية المدنية التابعة لالتحاد األوروبي 
 KIZILAY يتم تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارة األُسرة والعمل والخدمات االجتماعية والهالل األحمر التركي .ECHO
واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهالل األحمر IFRC وبدعم كل من المديرية العامة إلدارة الهجرة التابعة لوزارة 

الداخلية التركية و المديرية العامة لشؤون المواطنة والنفوس التابعة لوزارة الداخلية.٩٥

بفضل التمويل الُمقدم من قبل االتحاد األوروبي في األعوام ما بين كانون األول ٢٠١٦ و تشرين األول ٢٠١٩ ، والذي قدر 
بـ ٥ مليار ليرة تركيا )٩٩٨ بحسب أسعار الصرف في كانون األول ٢٠١٩( ، قدم برنامج SUY الدعم لألشخاص تحت 
الحماية الدولية والمؤقتة  حيث بلغ المجموع ٢٩٥.٣٩١ أُسرة ، أي ١.٧١٣.٣٩٣ شخصاً بحسب أعداد أفراد األُسر. في 
هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن ١.٥٢٧.٦٦٠ )٨٩.٢٪( من المستفيدين كانوا من السوريين. كما كانت نسبة المستفيدين 
من اآلجانب اآلخرين من برنامج SUY كالتالي: ٧.١٪ من العراقيين ، و ٣٪ من األفغان ، و ٠.٢٪ من اإليرانيين. يتم 
استخدام هذا المورد الذي يتلقاه السوريين )١٢٠ ليرة للفرد في الشهر ( ، بشكل خاص في المناطق الحضرية ، لدفع اإليجار 
وفواتير الماء والكهرباء والنقل وما إلى ذلك. هذا المورد هو أمر مهم للغاية رغم أنه ال يكفي للعائالت التي تضطر لدفع 

نفقات أعلى شهرياً. 

أصبح برنامج SUY “ ُصوي “ مورداً مهماً للسوريين الذين يتلقون مساعداته ، وعلى الرغم من وجود حوالي ٣.٧ مليون 
سوري داخل تركيا ، إال أن هذا البرنامج يدعم ٤٠٪ من إجمالي السوريين الموجودين في تركيا أي ١.٥ مليون سوري.٩٦   
أما بالنسبة للـ ٢.٢ سوري الباقيين ، فال يوجد خيار أمامهم سوى العمل من أجل تلبية احتياجاتهم. بالنظر إلى أن برنامج 
SUY قد بدأ بتقديم المساعدات في كانون األول لعام ٢٠١٦ فقد وصلت المساعدات بأوائل عام ٢٠١٨ إلى ١.١ مليون 
مستفيد ، وإلى ١.٥ مليون في بداية عام ٢٠١٩ ، وإلى ١.٧ مليون في تشرين األول لعام ٢٠١٩. عالوةً على ذلك ، فإنه 
قبل وصول مساعدات برنامج SUY للسوريين في تركيا ، كان على القادمين في نيسان ٢٠١١ العمل من أجل تأمين 

معيشتهم في تركيا.

 9٤       يف هذا التقييم ، تم اعتبار ما ييل محتاًجا: العائالت التي لديها ٤ أطفال أو أكرث ، واألرس التي لديها عدد كبري من األفراد »املعيلني« (أي تلك العائالت التي تضم ١.5 فرًدا أو أكرث لكل فرد يتمتع بصحة جيدة) ، واآلباء الوحيدين. طفل قارص ، وعائالت

 يوجد فيها أفراد معاقني ، وأفراد يعانون من إعاقة بنسبة تزيد عن ٤٠٪ ، واألمهات التي ال معيل لهم ، وكبار السن الذين تبلغ أعامرهم 6٠ عاًما أو أكرث ويعيشون مبفردهم. وهناك أيًضا من تم تضمينهم يف املساعدات االجتامعية. تضمنت هذه املجموعة

.األخرية ٢٨.٣١٢ فرًدا ميثلون ١.7٪ من املستفيدين من برنامج صوي اعتباًرا من كانون األول ٢٠١9

95       يف الفرتة األوىل من تنفيذ برنامج صوي (٢٠١6-٢٠١9) ، كان من بني الرشكاء املنفذين برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة واملؤسسات الداعمة مبا يف ذلك رئاسة الوزراء أوالً ثم إدارة الكوارث والطوارئ ، كوحدة تابعة لوزارة الداخلية

96       تم حساب متوسط حجم األرس للسوريني الخاضعني للحامية املؤقتة ليكون ٨.5
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واحدة من إحدى المساهمات المهمة لبرنامج SUY هو أنه يوفر التدفق النقدي غير المباشر للمدن التي تستضيف أكبر عدد 
من طالبي اللجوء. حيث يلعب هذا دوراً مهماً في تعزيز االقتصاد المحلي ودعمه باالستعانة بمصادر خارجية. على سبيل 
المثال ، بالنظر إلى أن المبلغ المدفوع للفرد أال هو ١٢٠ ليرة تركية ، فإن المبلغ المدفوع لـ ٢٥٢ ألفاً طالب لجوء موجود 
في غازي عنتاب سنوياً هو ٣٦٣ مليون ليرة تركية ، وفي شانلي أورفا هو ٢٥٨ مليون ليرة تركيا ، وفي هاتاي ٢٤١ 
مليون ليرة تركيا. مما يدل على أن الدعم المالي المعطى عن طريق برنامج SUY ، هو ليس فقط للمستفيدين المباشرين 

ولكنع أيضاً يُساهم في االقتصاد المحلي التركي. 

ج. االقتصاد غير الرسمي والسوريين

يكاد يكون من المستحيل أن يستطيع السوريين المقيمين في تركيا خارج المخيمات أن يعيشوا بال وجود عمل. في الواقع من 
المعروف أن قسم كبير من الـ ١.٥ مليون سوري الذين يتلقون دعم برنامج SUY ُصوي المالي )والذي يُقدم ١٢٠ ليرة 
تركية لكل شخص شهرياً ( يعملون في تركيا. مع ذلك،  ال يُمكن الوصول إلى بيانات رسمية حول هذا األمر بسبب طبيعته. 
أقدامهم. حتى وإن كان  للوقوف على  الغير رسمي يخلق فرصة ومساحة ُمهمة للسوريين  المفهوم هنا أن االقتصاد  من 
طابع العمل غير الرسمي مقبوالً ومستداماً ، فإنه من المستحيل خلق فرص عمل للسوريين على المدى القصير والمتوسط 
بسبب مستوى البطالة المرتفع في تركيا. فعلى الرغم من أن هذا الموضوع يُسبب “ هشاشة “ في العالقات بين السوريين 
والمجتمع المستضيف إال أنه ال يزال يالقي قبوالً اجتماعياً في مستوى عال جداً. ٩٧ وفقاً لبيانات المؤسسة اإلحصائية التركية 
)TÜİK( في آذار من عام ٢٠١٩ ، ال يزال ٣٣.٩٪ من المواطنين األتراك يعملون دون أن يكونوا تابعين لمؤسسة الضمان 
االجتماعي.٩٨ هذا يعني أن ١٠  مليون تركي ممن هم فوق الـ ١٥ عاماً ال زالوا يعملون بشكل “ غير رسمي “ في تركيا. 
حيث خلق هذا االقتصاد الغير رسمي الواسع فرصة للسوريين للعمل في تركيا. في هذا الصدد وفي الدراسات الميدانية 
الشاملة مثل دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ ، ياُلحظ أن نسبة ٣٠ـ٤٠٪ من السوريين في تركيا يعملون. في هذه الحالة 

، هناك ما ال يقل عن ١.٤ مليون من السوريين في تركيا )أي ٤٠٪ منهم( ممن يعملون في تركيا. 

97       م, مرات أردوغان ، دراسة مؤرش الضغط للسوريني :اإلطار العام لعيش السوريني يف انسجام ، جامعة استنبول بيلغي ،استنبول 

   9٨       مؤسسة اإلحصاء الرتكية http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30683 ،الحصول عىل املصدر:٠7\٠7\٢٠١9 

-SB-2019 رسم بياني ٢٢ :  عدد المستفيدين من برنامج SUY  حسب السنوات واألشهر: كانون األول ٢٠١6- كانون األول ٢٠١٩

)Kızılay, http://kizilaykart-suy.org/TR/hakkinda.html )11 Kasım 2019 : المصدر: الهالل األحمر التركي



كما أنه في الدراسات الميدانية ، ياُلحظ أن أكثر من ٣٠٪ من السوريين الذين يعيشون في المخيمات يصرحون بأنهم يعملون 
خارج المخيم. وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى لو كان هناك شخص واحد يعمل في كل عائلة سورية موجودة في تركيا ، والتي 

يقدر عددها بـ ٦٣٠ أُسرة ، فإن عدد السوريين الذين يعملون في تركيا يتجاوز ٦٣٠ ألف شخص.
كما يكشف انخفاض األجور المعطاة لهم بشكل عام ، بأن األسرة –خاصة في المناطق الحضرية ـ ال يُمكنها أن تبقى على 
قيد الحياة مع عمل شخص واحد فيها. في هذا الصدد ، يُمكن تقدير أعداد العاملين \ الموظفين السوريين غير الُمسجلين في 

تركيا على أنه ال يقل عن ١.٢ مليون سوري.
يُمكن القول بأن الطابع الغير رسمي ، الذي يُعد أحد المشاكل الهيكلية الهامة لالقتصاد التركي ، قد ازداد قليالً مع قدوم 
السوريين. هذا األمر يؤدي إلى استغالل خطير في العمل ومن الواضح أنه أمر ال يمكن أن يكون مستداماً بالنسبة لحقوق 
العاملين واالقتصاد الوطني. مع ذلك ، فإن االقتصاد الغير رسمي هذا مكن السوريين في تركيا من البقاء على أقدامهم كما 
حد السوريين من زيادة أرقام البطالة في تركيا. على الرغم من أن أرقام البطالة في تركيا اعتباراً من آذار لعام ٢٠١٩ 
كانت ٤.٥ مليون مواطن تركي ، إال أنه من غير الواقعي أن نقول أن هذا االرتفاع الكبير الذي حدث هو بسبب السوريين 
)باستثناء بعض الُمدن الحدودية(. والسبب في ذلك هو أن السوريين وجدوا مكاناً لهم في االقتصاد الرسمي الذي هو منخرط 

فيه أساساً ١٠ ماليين من المواطنين األتراك. 

لبيانات المؤسسة اإلحصائية التركية )TÜİK( في آذار عام ٢٠١٩ ، بلغت مشاركة المواطنين األتراك في القوى  وفقاً 
العاملة نسبة ٧١.٧٪ عند الرجال و ٣٤.٤٪ عند النساء أي بمعدل ٥٢.٩٪. يُمكن توقع أن تكون نسبة مشاركة النساء 
فإن جميع   ، بعدم االستقرار. مع هذا  العمل والشعور  اللغة وثقافة  األتراك وذلك بسبب حاجز  المواطنين  منخفضة عن 
التوقعات تُشير إلى أن عمل ١.٢ مليون سوري في االقتصاد غير الرسمي مكنهم من الوقوف على أقدامهم وخفّض احتياجهم 

للدعم المالي الُمقدم من الدولة وأعلى نسبة مساهمتهم في االقتصاد التركي. 

ريادة األعمال د. 

يلعب رجال األعمال السوريين دوراً مهما في مساهمات السوريين في تركيا واالنسجام االقتصادي. حيث يستطيع السوريين 
في تركيا إنشاء عملهم الخاص وفقاً لقانون التجارة التركي.٩٩ كما يستطيع أصحاب الشركات المسجلة رسمياً في تركيا أن 
يتقدموا بطلب الحصول على إذن العمل. على الرغم من أن العديد من الشركات السورية ال تزال صغيرة على مستوى 
الشركات التي أسسها السوريين في تركيا إال أن عدد الشركات السورية في تركيا يميل إلى زيادة كبيرة. حيث أنه في 
عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ، كان معظم الشركات األجنبية الموجودة في تركيا هي شركات لسوريين. وبحسب البيان الصادر 
عن وزارة التجارة ، فإنه اعتباراً من ٢٦ شباط لعام ٢٠١٩ ، بلغ عدد الشركات التي لديها شريك واحد على األقل من 
الجنسية السورية ١٥.١٥٩.١٠٠ ويخمن بأن عدد الشركات غير المسجلة قد يكون أعلى من الشركات المسجلة. إن أعمال 
التي  للمعلومة  ووفقاً  البناء.  وقطاعات  العقارات  و  الجملة  تجارة  مجاالت  في  هو  تركيا  في  المؤسسة  الشركات  غالبية 
قدمتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة BMMYK ، فإنه حتى نهاية عام ٢٠١٨ بلغ رأس المال 

االستثماري للسوريين في تركيا الـ ٤٠٠ مليون دوالراً. ١٠١

https://www.tepav.org.tr/upload/files/1533018887-4.TEPAV_Suriye_Sermayeli_Sirketler_Bulteni___Haziran_2018.pdf : هناك أكرث من ١5 ألف رشكة أسسها سوريون ، ويعمل بها ما ال يقل عن ٤٤ ألف سوري، انظر TEPAV 99   بحسب بحث        

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/patron-da-calisan-da-suriyeli-41322721 تاريخ الحصول عىل املصدر:١6\٠9\٢٠١9، أيضاً: جريدة حريات (٠6\٠9\٢٠١9)، »املدير والعامل سوريان: ٤٤ ألف سوري يعمل يف رشكات أسسها السوريني« 

تاريخ الحصول عىل املصدر: ١6\٠9\٢٠١9

 ١٠٠   يس إن إن تورك : https://www.cnnturk.com/ekonomi/bakan-pekcan-15-bin-159-suriyeli-sirket-var ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١6\١١\٢٠١9 

       ١٠١    املفوضية السامية لشؤون الالجئني -تحديث: حلول دامئة لالجئني السوريني https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70892 ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٠٢\٠5\٢٠٢٠
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ثانياً مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ : بُنية ومبررات البحث

الـ ٣ ماليين و  “ مؤشر الضغط للسوريين “ )SB( ، هي أبحاث تُجرى بشكل منتظم على كل من  إن دراسات 
٦٩١ ألف سوري تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا وعلى أفراد المجتمع التركي.١٠٢ هذه الدراسات تعتبر األكثر 
شمولية في هذا المجال ، ألنها تقوم بجس نبض المجتمع من خالل استطالعات الرأي العام )االستبيانات( ومجموعات 
النقاشات المركزة ، ففي عام ٢٠١٤ ، بدأت أول دراسة بعنوان “ السوريين في تركيا : القبول االجتماعي واالنسجام “ 
، تالها دراسة “ مقياس الضغط للسوريين : إطار الحياة في وئام مع السوريين “ في عام ٢٠١٧. إن “ مؤشر الضغط 
للسوريين “ هي دراسات تُحاول االبتعاد قدر اإلمكان عن مجاالت المناقشات السياسية ، وغالباً ما تحاول لفت االنتباه 
والتركيز على ما يحدث في المجال االجتماعي الذي يخص السوريين ، وتحديد التصورات المتبادلة واألهم من ذلك 
هي أن هذه الدرسات تقوم بقياس التغيير \ التطور الذي يطرأ على التصورات التي تخص موضوع السوريين في تركيا 
عبر الزمن. مرة أُخرى وفي نفس السياق ، تُحاول هذه الدراسات من خالل حدود بحثها الكشف عن وضع المعيشة ، 

والتطلعات ، والتوقعات ، والمشكالت \ العقبات ، والمخاوف ، وعمليات االنسجام االجتماعي. 

من المقرر تكرار أبحاث “ مؤشر الضغط للسوريين “ في كل عام ابتداًء من عام ٢٠١٩، والتي تهدف بشكل أساسي 
إلى توفير “ إطار للعيش المشترك في وئام وعليه فإنه من المتوقع أن تكون هذه األبحاث مصدراً أساسياً للسياسات 
القائمة على أساس البيانات وذلك ألنها توفر بيانات صحية ومنظمة لكل من المؤسسات العامة و الباحثين واألكاديميين 

والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية واألطراف المعنية األُخرى. 

وجه  على  الالجئين  قضية  لها.  تهاجر  التي  المجتمعات  لدى  مخاوف  الضخمة  البشرية  والهجرات  التنقالت  تخلق 
الخصوص هي مجال إشكالي ومعقد للغاية. حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من المهاجرين في البلدان المتقدمة التي تفتح 
أبوابها أمامهم. لكن عندما يتعلق األمر باستقبال الالجئين فإن هذه البلدان تكون متيقظة للغاية وتضع حدوداً الستقبال 
 الالجئين في بالدها.١٠٣ حيث أن ١٥٪ فقط من الالجئين حول العالم استطاعوا الوصول للبلدان المتقدمة والعيش فيها.١٠٤ 
بالعيش  مقارنةً  تعقيداً  وأكثر  تماماً  الالجئين وتنفيذ سياسات االنسجام هو أمر مختلف  العيش مع  السبب ، فإن  لهذا 
المطبقة في هذا الصدد  العمليات  الناشئة في  الكبيرة  تناقش عمليات االنسجام واالختالفات  ما  المهاجرين. غالباً  مع 
 “ فقط  وليس  االنسجام  بتطبيق  األمر  يتعلق  “ عندما  الالجئين   “ إضافة  الضروري  من  أنه  يظهر  تركيا. حيث  في 
المهاجرين”. ومن الواضح أيضاً بأن صعوبات كبيرة ستظهر في عملية “ االنسجام من أجل الالجئين “ بسبب طبيعة 

أعداد الالجئين والمدة الزمنية المتعلقة بإقامتهم في تركيا.

إن دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ هي تهدف إلى المسح الشامل للرأي العام وتستهدف كالً من المجتمع التركي 
)األتراك ( والسوريين في تركيا. في سياق البحث، تم إجراء استطالع للرأي ومجموعات نقاش مركزة جماعية في “ 
مؤشر الضغط للسوريين “. كما تم إعداد أسئلة البحث من قبل فريق الباحثين في مركز أبحاث الجامعة التركية األلمانية 
للهجرة واالنسجام TAGU وُمستشاري المشروع. تم إجراء دراسة التقييم وإعداد التقارير من قبل فريق مركز أبحاث 
الهجرة واالنسجام التابع للجامعة التركية األلمانية TAGU. كما تم تنفيذ وتطبيق الدراسة الميدانية )االستبيان( من 
قبل مركز أنقرة للبحوث االجتماعية ANAR. لجعل هذه الدراسة أكثر شمولية وأكثر تمثيلية ، تم إجراء االستبيانات 
)وجهاً لوجه ( مع كل من ٢.٢٧١ مواطن تركي في ٢٦ مدينة في تركيا ، باإلضافة ١٤١٨ أُسرة سورية في ١٥ مدينة 
تركية. مستوى الثقة في استطالع الرأي يُقدر بـ ٩٥٪ وبفاصل ثقة ± ٢.٦. كما أجريت مقابالت مجموعات النقاشات 
الجماعية المركزة )OGG( مع ١٢ مجموعة من المواطنين األتراك ، و٨ مجموعات من السوريين القاطنين في 
تركيا ، في ٤ مدن مختلفة )أنقرة واستنبول وغازي عنتاب وهاتاي(. حيث قرر بأن تُجرى الدراسة مع السوريين الذين 
يعيشون خارج المخيمات والسوريين تحت وصف الحماية المؤقتة فقط في تركيا. حيث تم استبعاد كل من السوريين 

١٠٢      يف هذه الدراسة ، تم تفضيل مفهوم »املجتمع الرتيك« يف الغالب لإلشارة إىل السكان املحليني واملواطنني يف تركيا بسبب الشمولية املتصورة وقدرتها التفسريية االجتامعية

١٠٣      أكرب ١٠ دول تستضيف معظم املهاجرين هي: الواليات املتحدة األمريكية (5٠.7 مليون) ، أملانيا ، السعودية ، روسيا ، اململكة املتحدة ، فرنسا ، كندا ، أسرتاليا ، وإيطاليا- تقرير الهجرة العاملية ٢٠٢٠ ، ص: ١٠

https://www.unhcr.org/globaltrends2018/ : الدول العرش األوىل التي تستضيف معظم الالجئني هي: تركيا وباكستان وأوغندا والسودان وأملانيا وإيران ولبنان وبنغالديش وإثيوبيا واألردن - مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني :

تاريخ الحصول عىل املصدر:٠١\١٢\٢٠١9

 ١٠٤     مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني : https://www.unhcr.org/syria-emergency.html ، تاريخ الحصول عىل املصدر:٠١\١٢\٢٠١9



الذين يعيشون في المخيمات )والتي نسبتهم مقارنة مع العدد اإلجمالي للسوريين هي ٢٪ ( باإلضافة إلى السوريين 
التي لم  النقاشات المركزة  التركية.١٠٥ في البحث األخير ، تم إدراج مجموعات  الحائزين على اإلقامات أو الجنسية 
تكن موجودة في بحث ٢٠١٧ ، كونها تتيح الفرصة لجمع المزيد من البيانات للتعمق في المعلومات وتوسيع الخبرة 

والتوقعات في هذا الشأن. 

زمن تنفيذ البحث

االستبيان: 
)CAPI– استبيان السوريين : ١-٢٠ أيار ٢٠١٩ )بواسطة اعتماد االستبيان وجهاً لوجه بمساعدة الحاسوب

استبيان المواطنين األتراك : ١٨ نيسان إلى ١ أيار ٢٠١٩ )بواسطة اعتماد االستبيان وجهاً لوجه بمساعدة الحاسوب 
)CAPI–

العينة ومستوى الثقة وفاصل الثقة

في بحث آراء المجتمع التركي حول السوريين ، ُحسب متوسط حجم األسرة على أنه ٣.٤ بحسب البيانات الصادرة 
عن المؤسسة اإلحصائية التركية ) TÜİK ( في عام ٢٠١٨. حيث تم حساب العدد اإلجمالي لألُسر في تركيا على أنه 
٨٢.٠٠٣.٨٨٢ \٣.٤ = ٢٤.١١٨.٧٨٩. بناًء على هذه البيانات ، تم حساب حجم العينة على أنها ٢.٢٧١ بمستوى 

ثقة يُمثل ٩٥٪ وفاصل ثقة ± ٢.٠٦. 

تم تصميم االستبيان الخاص بالمجتمع التركي ، على أن يُطبق في ٢٦ مدينة بمشاركة األشخاص ممن هم أكبر من 
١٨ سنة ، ومن  األشخاص القادرين على فهم األسئلة المطروحة واإلجابة عليها على مستوى NUTS-2. تم استخدام 
طريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة في اختيار األفراد المراد إجراء االستبيان معهم وتحديد عددهم في المدن وفقاً 
للحصة التي تم إعدادها بهذا الشأن. كما تم تطبيق قاعدة اإلجراء العشوائي مع إيالء أقصى قدر من االهتمام لمراعاة 
التمثيل المتوازن للجنس والفئات العمرية في اختيار األسر التي سوف يتم مقابلتها. في هذا الصدد ، أولي قدر كبير 
من االهتمام في اختيار العينة نظراً ألن نتائج وتحليل البحث تعتمد على معطيات مثل العمر والجنس ووضع التعليم 

والوضع المهني لألشخاص. 

أما في االستبيان الذي ُخصص للسوريين القاطنين في تركيا ، فقد تم على شكل استطالع رأي على أساس بيانات 
التي تخص  المعلومات الضرورية  لوجه ( مع األُسر السورية بحيث تم جمع  األُسرة. وأُجريت االستبيانات )وجهاً 
السوريين ممن هم تحت وصف الحماية المؤقتة والذين يعيشون خارج المخيمات في تركيا. أُجريت االستبيانات مع 
الشخص المفوض بتقديم المعلومات في األسرة وعنها. أثناء تنسيق خارطة البحث ، تم تحديد متوسط حجم األسرة 
تركيا على متوسط  السوريين في  بقسمة مجموع  تم حسابه  فقد  العائلة  إجمالي عدد األشخاص في  أما  أنه ٦.  على 
 :DGMM حجم األُسرة ، أي ٣.٤٧٥.٣٢٧\ ٦ = ٥٧٩.٢٢١ )بحسب بيانات المديرة العامة إلدارة الهجرة التركية
٩\٠٥\٢٠١٩(. بناًء على هذه البيانات ، تم حساب حجم العينة على أنه ١.٤١٨ بمستوى ثقة يُمثل ٩٥٪ وبفاصل ثقة 

.٢.٦ ±

ُطبق االستبيان الموجه للسوريين في ١٥ مدينة تركية وبمشاركة ١.٤١٨ أسرة. من خالل هذا االستبيان ، أصبح من 
الممكن الوصول إلى بيانات ٦٥٢٧ سورياً يعيشون ضمن هذه األُسر في تركيا. 

)لكل من  االستبيانات  االستبيانات  أعداد  إجمالي  كانت   “ للسوريين ٢٠١٧  الضغط  “ مؤشر  أخيراً، في في دراسة 
المواطنين األتراك والسوريين في تركيا( هي ٣.٣٢٤ ، وارتفع إجمالي أعداد المشاركين في استبيان “ مؤشر الضغط 

للسوريين عام ٢٠١٩ “ إلى ٣.٦٨٩. 

      ١٠5      اعتباًرا من ١ ترشين الثاين (نوفمرب) ٢٠١9 ، انخفض العدد اإلجاميل للسوريني الذين يقيمون يف أحد مراكز اإلقامة املؤقتة السبعة يف 5 مدن يف تركيا إىل 6٢.٤9٢. هذا الرقم يتوافق مع ١،6٨٪ من السوريني الخاضعني للحامية املؤقتة يف تركيا. انظر

  إىل املديرية العامة إلدارة الهجرة https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 ، ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٠\١١\٢٠١9 

.وشملت إحدى مجموعات النقاشات املركزة مشاركني سوريني قد حصلوا عىل الجنسية الرتكية مؤخراً ، وكانوا تحت الحامية املؤقتة قبل حصولهم عىل الجنسية
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مجموعات النقاشات المركزة: 

زمن التنفيذ: ١٠ تموز ٢٠١٩- ١٠ آب ٢٠١٩

مع  مركزة  نقاش  مجموعات   ١٢ عقد  تم  هذه،  النقاشات  مجموعات  في   :OGG المركزة  النقاشات  مجموعات   •
المواطنين األتراك باإلضافة إلى ٨ مجموعات مع السوريين التابعين لوصف الحماية المؤقتة في أربعة ُمدن تركية، 
حيث بلغ إجمالي المجموعات  العشرين جلسة. تم تنفيذ كل مجموعة نقاش بحضور ٦ إلى ١٠ مشاركين وتم تسجيل 
المواضيع المطروحة بعد أخذ الموافقة من جميع المشاركين. شارك ٧٨ مشاركاً تركياً في مجموعات النقاشات المركزة 
الخاصة باألتراك باإلضافة إلى ٤٧ مشاركاً سورياً في مجموعات النقاشات المركزة الخاصة بالسوريين، وبلغ مجموع 
المشاركين اإلجمالي الـ  ١٢٥ مشاركاً. وتم إنشاء مجموعة نقاش مركزة خاصة بالسوريين الذين كانوا تابعين لوصف 

الحماية المؤقتة لكنهم أصبحوا فيما بعد مواطنين أتراك )ممن حصل مؤخراً على الجنسية(. 
 .MAXQDA تم تحليل نتائج مجموعات النقاشات المركزة عن طريق •

تم إجراء بحث مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ باستخدام تقنيات بحثية متتعدة: 
• مراجعة دقيقة ألدبيات البحث العلمي. 

• مراجعة دقيقة للبيانات الرسمية الموجودة وغيرها من اإلحصائيات.  
• التدقيق في النصوص الحقوقية \ القانونية. 

• تحضير وتطوير أسئلة االستبيان من خالل النظر في بيانات ونتائج بحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “. 
• تم تنفيذ الدراسة االستقصائية الشاملة في “ مؤشر الضغط للسوريين “ عن طريق: 

* برنامج CAPI: وهو تطبيق يُستخدم في االستبيانات التي تُقام مع األشخاص وجهاُ لوجه: 
• إجراء استبيان السوريين )في ١٥ مدينة(:  ١-٢٠ أيار ٢٠١٩. 

• إجراء استبيان المواطنين األتراك )٢٦ مدينة(: ١٨ نيسان – ١ أيار ٢٠١٩. 

تم إجراء استطالعات الرأي ومجموعات النقاشات المركزة الخاصة بدراسة “ مؤشر الضغط للسوريين – ٢٠١٩ “ 
من شهر نيسان وحتى شهر تموز في عام ٢٠١٩. يجب اإلشارة إلى أنه خالل الفترة الالحقة في العام الماضي، طرأت 
تطورات مهمة جداً في خضام هذه العملية التي لها هيكل ديناميكي وُمتغير للغاية. مع ذلك، تعكس نتائج هذا البحث 

الوضع العام في التواريخ المذكورة أعاله. 

SB-2019 - جدول 3 : مجموعات النقاشات المركزة ) ٢٠ مجموعة ، ٧8+4٧=١٢٥ مشارك(

 مجموع المشاركين األتراك في مجموعات النقاش : ٧8 مشارك )١٢ مجموعة , متوسط المشاركين : ٥.6(
مجموع المشاركين السوريين في مجموعات النقاش: 4٧مشارك )8 مجموعة ، متوسط المشاركين : ٥.٩(

السوريين المواطنين األتراك المدينة 

استنبول 
طالب نساء العاملين في المنظمات أرباب العمل \ العاملين نساء 

  ٦ ٥ ٦ ٦ ٥

أنقرة 
أرباب العمل \ العاملين نساء األكاديميين طالب نساء 

  ٥ ٥ ٦ ٩ ٦

غازي عنتاب 
العاملين في المنظمات نساء العاملين في المنظمات طالب نساء 

  ٥ ٩ ٦ ٨ ٥

 
هاتاي

مواطني الجمهورية التركية نساء المدرسين\المعلمين أرباب العمل \ العاملين نساء 
  ٥ ٧ ٥ ٧ ٩
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المجتمع التركي 
)مواطني الجمهورية التركية(

نتائج البحث

4

٢٠١٩  - للسوريين  لضغط  ا مؤشر 
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SB-2019 - ثالثاً: المجتمع التركي )مواطنين الجمهورية التركية(

التركي  المجتمع  بدراسة كل من  تقوم  الدراسات شمولية حيث  أكثر  للسوريين من  الضغط  تُعد دراسات وأبحاث مؤشر 
والسوريين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا. واحدة من أهم خصائص دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ هي أنها 
تُتيح المجال لدراسة التغييرات التي طرأت مع مرور الزمن. لهذا، فإن هذه الدراسة سوف تستمر في السنوات المقبلة في 
نفس النهج ومع طرح األسئلة نفسها في الغالب. في هذا البحث، تم أخذ مصادر جزئية وبيانات الرأي العام من أعمال 
البروفيسور د. م. مرات أردوغان في كل من أبحاثه “ السوريين في تركيا: القبول االجتماعي واالنسجام “ و “ مؤشر 
الضغط للسوريين ٢٠١٧ “.  ألجل تسهيل دراسة ومقارنة األبحاث التي تخص الموضوع من أجل الباحئين في هذا المجال، 
قمنا بمقارنة بعض البيانات التي تم الوصول عليها في بحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ مع بيانات أبحاث عامي 
٢٠١٤ ومؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧. نظراً ألن نتائج االستبيان ُمقدم بقيم نسبية، فقد تم استخدام نظام تقييم خاص من 

أصل خمسة نقاط وفقاً لمقياس “ ليكرت “.١٠٦
 

SB-2019.ثالثاً - أ : اإلطار العام وبنية البحث الخاص بالمجتمع التركي )مواطني الجمهورية التركية(

إطار وبنية البحث  .١

االستبيانات  ُطبقت  ، حبث  تركيا  في  السوريين  في شأن  التركي  المجتمع  أخذ رأي وتصورات  إلى  الدراسة  هذه  تستند 
للمناطق والفئات  في ٢٦ مدينة تركية وشارك فيها حوالي ٢.٢٧١ شخصاً ، كما تم تحديد الفئة المستهدفة للدراسة وفقاً 
العمرية والجنس واألوصاف االجتماعية واالقتصادية ، وعليه تم تطبيق هذا االستبيان كونه يستند على التمثيل حسب المدن 
باإلضافة إلى أخذ عوامل أُخرى في االعتبار. بإستخدام منهج CAPI )منهج استطالع الرأي عن طريق التطبيق وجهاً 
لوجه بواسطة الحاسوب( تم االنتهاء من االستبيان بمشاركة ٢.٢٧١ مواطناً تركياً. مستوى الثقة في هذه الدراسة كان بنسبة 

٩٥٪ في حين أن فاصل الثقة كان ٢.٠٦±. 

:١٠6      يف بعض األسئلة التي استخدمت مقياس ليكرت املكون من 5 نقاط ، تم إجراء تقييم من أجل تبسيط عرض النتائج وتسهيل تحليلها نسبيًا. تم هذا التسجيل بالطريقة التالية

تم تخصيص درجة من ١ إىل 5 لكل خيار استجابة عىل املقياس ذي الصلة ، أي

.١ = غري كاٍف / غري موافق متاًما / لست قلًقا عىل اإلطالق ، إلخ

.٢ = غري كاف / غري موافق / غري قلق ، إلخ

.٣ = غري كاٍف أو غري كاٍف / ال أوافق وال أعارض / ال قلق وال غري قلق ،وسط ، إلخ

.٤ = كافية / موافق / قلق ، إلخ

.5 = كاٍف جًدا / موافق متاًما / قلق جًدا ، إلخ

6 = ليس لدي فكرة / ال أعرف

7 = ال يوجد رد

:عند حساب الدرجات ، أعطيت الرموز الرقمية وزنًا بالطريقة التالية

٠  7 ,٠  6 ,5  5 ,١  ١, ٢  ٢, ٣  ٣, ٤  ٤ 

باستخدام هذه األوزان ، تم حساب املتوسط   الحسايب لكل عبارة / سؤال ذي صلة. تم إجراء هذه الحسابات تلقائيًا عىل الربنامج إس يب إس إس ، وأخريًا ، اعتامًدا عىل املقياس املستخدم يف كل عبارة / سؤال ، تم تقييم النتيجة لتكون إما عىل

.جانب »سلبي« أو »إيجايب« من املقياس

.أ) ٠.٠-٢.99: الجانب السلبي أي غري كاٍف ، غري موافق ، غري قلق ، إلخ

.ب) ٣.٠-5.٠: الجانب اإليجايب أي كايف ، موافق ، قلق ، إلخ
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SB-2019 - جدول ٥ : التوزع الجغرافي والحجم النسبي للعينة الُمختارة

SB-2019 - جدول 4 : عينات المدن في دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩

الُمدن

٪ #  الترتيب ٪ #  الترتيب 

 ١ İstanbul 36١ ١٥,٩ ٢4 Trabzon ٧4 3,3
 ٢ Ankara ١33 ١٥ ٥,٩ Konya 68 3,٠
 3 Adana ١٢8 ٥,6 ١6 Kayseri 6٧ 3,٠
 4 İzmir ١٠٥ 4,6 ١٧ Van 6٢,٩ ٥
 ٥ Kocaeli ١٠٢ 4,١ ٥8 Mardin 6٢ ٠,6
 6 Şanlıurfa ١٠٠ 4,4 ١٩ Tekirdağ ٥8 ٢,6
 ٧ Bursa ٩٩ 4,4 ٢٠ Balıkesir ٢,٥ ٥٧
 8 Hatay ٩١ 4,٢١ ٠ Kırıkkale ٥3 ٢,3
 ٩ Manisa ٩٠ 4,٢٢ ٠ Ağrı 46 ٢,٠
 ١٠ Samsun 8٥ 3,٢ ٧3 Erzurum 4٢,٠ ٥
 ١١ Aydın 84 3,٢ ٧4 Kastamonu 4٢,٠ ٥
 ١٢ Antalya 83 3,٢٥ ٧ Malatya 44 ١,٩
 ١3 Gaziantep 83 3,٢ ٧6 Zonguldak 44 ١,٩
١٠٠,٠ ٢٢٧١      المجموع 

إلجراء تقييماً أكثر دقة للنتائج التي تم الحصول عليها في االستبيان ، تّم تحليل اإلجابات بشكل منفصل ودمجها بالجداول 
المتقاطعة باإلضافة إلى مراعاة الخصائص المختلفة للمجموعات التمثيلية كالجنس والعمر ووضع التعليم والمهنة واإلثنية 
والمذهب والميل السياسي والمحافظات التي يقطنون فيها سواء كانت في المدن الكبيرة أو المدن في المناطق الحدودية أو 

المدن الصغيرة.  ١٠٧
تم اختيار ثالث مدن من فئة “ المدن الكبيرة “ التركية لتُشارك في هذا االستبيان )وهي استنبول وأنقرة وازمير( باإلضافة 
إلى “ المدن األُخرى “ حيث يُشار إليها )بالمدن الصغيرة والبعيدة عن المناطق الحدودية مع سورية(. كما أعطت هذه 
الدراسة األهمية للمدن التي تقع في المناطق القريبة من الحدود مع سورية والتي تستضيف معدالت عالية من السوريين 
مقارنةً بمعدل نفوسها اإلجمالي وعلى أساسه تم إدراج ٥ من المدن في المناطق الحدودية في هذا االستبيان لتشمل كالً من 

أضنة وشانلي أورفا وهاتاي )أنطاكية( وغازي عنتاب وماردين.

 ومن خالل اختيار هذه المدن ، تّم الحصول على بيانات وتلميحات مهمة مقارنةً بالمدن األُخرى المشاركة حيث الحياة 
المشتركة مع السوريين تكون فيها أكثر وضوحاً. كما بلغت نسبة مشاركة المناطق في هذا االستبيان نسبة ٢٠.٣٪ في كل 

من المدن الحدودية و ٢٦.٤٪ من المدن الكبيرة باإلضافة إلى ٥٣٪ من المدن األُخرى. 

نسبة االستبيانات عدد االستبيانات المطبّقة الفئة 

٢٠,3 46٢ المدن في المناطق الحدودية 

٢6,4 6٠٠ المدن الكبيرة 

٥3,3 ١٢٠٩ المدن األُخرى 

 ١٠7      يف دراسة مؤرش الضغط للسوريني - ٢٠١7 ، تضمن التصنيف اإلقليمي / الجغرايف فقط متييزًا ثنائيًا بني »املدن الحدودية« و »املدن األخرى أما يف دراسة مؤرش الضغط للسوريني-٢٠١ 9 ، تم أيًضا تضمني أكرب مدن تركيا ، إسطنبول وإزمري وأنقرة ،

.»»وأضيفت الفئة اإلقليمية الجديدة لـ »املدن الكربى
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باإلضافة إلى االستبيانات ، تم تنظيم ١٢ مجموعات النقاشات المرّكزة مع المواطنين األتراك في محاولة للوصول إلى آراء 
وتجارب وتطلعات المجتمع التركي. من ناحية أُخرى، هدفت هذه المناقشات إلى التركيز على إيجاد التنوع بين المشاركين 
مجموعات  تشكيل  من  بدالً  لذلك،  األصغر.  المهمة  للمجموعات  المختلفة  والخبرات  النظر  وجهات  تجاهل  يتم  ال  حتى 

عشوائية ، هدف المشروع إلى إشراك مجموعات محددة ذات طابع محدد لتشارك في هذه المناقشات. 

عند تحديد هويات المشاركين ، رّكز المشروع على اختيار المجموعات التي من الممكن أنها تأثرت من وجود السوريين في 
تركيا ألسباب مختلفة. في هذا الصدد ، تم اختيار النساء السوريات ليكونوا العدد األكبر من المشاركين في هذه النقاشات. 

SB-2019 - جدول 6 : المدن في المناطق الحدودية والمدن األُخرى التي شاركت في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩” 

SB-2019 – جدول ٧ : الخصائص الديمغرافية للمشاركين في البحث من المجتمع التركي

المدن األُخرى المدن الكبيرة المدن في المناطق الحدودية 

 Adana İstanbul Kocaeli Trabzon Kırıkkale

 Şanlıurfa Ankara Bursa Konya Ağrı

 Hatay İzmir Manisa Kayseri Erzurum

 Gaziantep  Samsun Van Kastamonu

 Mardin  Aydın Tekirdağ Malatya

   Antalya Balıkesir Zonguldak

    # ٪    # ٪

المنطقة    الجنس  

٢٠,3 46٢  المدن في المناطق الحدودية ٥٠,٠ ١١36  امرأة 

٢6,4 6٠٠  المدن الكبيرة ٥٠,٠ ١١3٥  رجل 

٥3,3 ١٢٠٩  المدن الصغيرة   العمر  

وضع العمل  ١8,8 4٢6  ما بين ١8-٢4 

٢4,٠ ٥46  ربة منزل ٢٢,4 ٥٠8  ما بين ٢٥-34 

٢١,8 4٩4  موظف في القطاع الخاص ٢3,8 ٥4١  ما بين 44-3٥ 

١٩,3 438  صاحب مهنة\متجر ١8,8 4٢8  ما بين ٥4-4٥ 

١٠,8 ٢4٥   طالب\ة ١١,٢ ٢٥4  ما بين ٥٥-64 

٩,٩ ٢٢4  متقاعد\ة ٥,٠ ١١4  أكبر من 6٥ 

4,8 ١٠٩  موظف في القطاع العام   الوضع التعليمي  

4,8 ١٠8  عاطل عن العمل ١,٢ ٢8  ال يعرف القراءة والكتابة 

3,6 8٢  يعمل لحسابه الخاص\تجارة حّرة ١,٧ 3٩   يعرف القراءة والكتابة 

١,٠ ٢٥  غير ذلك ٢٥,٥ ٥٧8  أنهى المرحلة االبتدائية 

   ١6,8 38٢  أنهى المرحلة اإلعدادية 

   33,١ ٧٥٢  أنهى المرحلة الثانوية 

   ٢١,٧ 4٩٢ أنهى المرحلة الجامعية \ ما بعد الجامعة 
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والسبب في ذلك هو أن دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ أرادت عكس آراء وتوقعات ووجهات نظر وتجارب النساء 
السوريات وإدراج مدى وعيهم للهوية االجتماعية التي يمتلكونها في تركيا. باإلضافة إلى النساء ، تم اختيار مجموعات 
في  والعاملين  واألكاديميين  والمدرسين  األعمال  وأصحاب  الطالب  مثل  واالختصاصات  المهن  مختلف  من  األفراد  من 

المنظمات.  

أخيراً، نظراً لوجود اختالفات كبيرة في تجارب ووجهات النظر باختالف المدن التي يعيشون فيها ، تم تنفيذ هذه المناقشات 
في أربع ُمدن مختلفة في تركيا. وفي هذا السياق تم تجهيز المناقشات لتكون في كل من هاتاي وغازي عنتاب و أنقرة 
واستنبول من أجل تمثيل أفضل للمدن الكبيرة والمدن التي يتواجد فيها السوريين بشكل أكبر أي في المناطق الحدودية. 
مع العلم أنه تم إكمال هذه المناقشات ما بين ١٠ تموز ٢٠١٩ و ١٠ آب ٢٠١٩)الجدول -٨(. في المناقشات ، تم تضمين 
معلومات جميع المشاركين وتسجيل ما جرى من نقاشات في المجموعات عبر ُمسجالت الصوت من بعد أخذ موافقتهم ومن 

ثم تم فك ترميز هذه التسجالت الصوتية بالكامل وإعدادها للتحليل. 

مجموعات النقاشات المركزة: 
١٠ تموز ٢٠١٩- ١٠ آب ٢٠١٩

إلى ٨  باإلضافة  األتراك  المواطنين  مع  نقاش مركزة  تم عقد ١٢ مجموعات   :OGG المركزة  النقاشات  • مجموعات 
هذه  مجموع  بلغ  وقد  تركية،  ُمدن  أربعة  في  المؤقتة  الحماية  لوصف  التابعين  السوريين  مع  مركزة  نقاش  مجموعات 
المجموعات العشرين جلسة. تم تنفيذ كل مجموعة نقاش مع ٦ إلى ١٠ مشاركين وتم تسجيل المواضيع المطروحة بعد أخذ 

موافقة جميع المشاركين. 

SB-2019 - جدول 8 : المواطنين األتراك في مجموعات نقاش دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩

١٢ مجموعة نقاش مركزة بمشاركة ٧8 مواطن تركي

 Kent  مجموعات نقاش المواطنين األتراك

 İSTANBUL مجموعة الموظفين في المنظمات مجموعة العاملين \ أرباب العمل نساء 
  ٥ 6 6

 ANKARA مجموعة األكاديميين  مجموعة الطالب نساء 
  6 ٩ 6

 GAZİANTEP مجموعة الموظفين في المنظمات  مجموعة الطالب نساء 
  ٥ 8 6

 HATAY مجموعة المدرسين  مجموعة العاملين \ أرباب العمل نساء 
  ٥ ٧ ٩

حيث شارك ٧٨ مشاركاً تركياً في مجموعات النقاشات المركزة الخاصة باألتراك باإلضافة إلى ٤٧ مشاركاً سورياً في 
الـ ١٢٥. وتم إنشاء مجموعة نقاش مركزة  النقاشات المركزة الخاصة بالسوريين، وبلغ مجموع المشاركين  مجموعات 
خاصة بالسوريين الذين كانوا تابعين لوصف الحماية المؤقتة لكنهم أصبحوا فيما بعد مواطنين أتراك ) ممن حصل مؤخراً 

على الجنسية(. 
.MAXQDA تم تحليل نتائج مجموعات النقاشات المركزة عن طريق •

من أجل إجراء تحليل منهجي للبيانات الثرية والنوعية التي تم جمعها ، تم استخدام برنامج MAXQDA لتحليل البيانات 
النوعية ، حيث تم تحميل جميع نسخ المقابالت بعد فك رموزها في البرنامج من ثم إدراجها عن طريق الرموز الفرعية 
المحددة. وبالتالي ، كان من الممكن الجمع بين الوحدات ذات الصلة في المناقشات باستخدام الرموز إلجراء مقارنات وفقاً 

لنوع أو مدينة كل مناقشة باستخدام هذه الرموز المختلفة التي تحتويها ٢٠ مناقشة.

النقاشات المرّكزة  حاولت دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ تقييم نتائج وبيانات االستبيان مع جلسات مجموعات 
)OGG( معاً ، على الرغم من أن البيانات الملموسة تأتي من دراسة االستبيان لوحدها فإن أهم العوامل التوجيهية في هذه 

الدراسة تنبع من مجموعات النقاشات المرّكزة.  
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SB-2019 ثالثاً- ب : نتائج البحث الخاص بالمجتمع التركي

١. القُرب المكاني \ الوعي بين المجتمع التركي والسوريين
تهدف دراسة “مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩” إلى إيجاد ُسبل العيش المشترك السلمي ، لهذا بدأ االستبيان الموّجه للمجتمع 
التركي بسؤال حول كيفية مشاركة المجتمع المساحات المعيشية مع السوريين من الناحية المادية.  حيث أجاب المشاركين 
على سؤال “ هل يوجد سوريون في المنطقة \ الحي \ الشارع الذي تعيشون فيه؟” بـ “ نعم يوجد الكثير منهم “ أو “ نعم 
يوجد القليل منهم “ بنسبة ٨٣.٢٪ )حيث كانت نسبة هذه الخيارات في بحث مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ تُمثل ٨٢.١٪( 
. لهذا نرى بأن المجتمع التركي هو ليس فقط على دراية بوجود السوريين في البالد وإنما يُشاركهم المكان في كافة المدن 

التركية وليس فقط في المناطق الحدودية. 

SB-2019 - جدول ٩ : هل يوجد سوريون في المنطقة \ الحي \ الشارع الذي تعيشون فيه؟ 

*في دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ تم جمع قيم اإلجابات المعطاة بـ” نعم هناك الكثير منهم “ و “ نعم هناك القليل منهم “

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧  

  # ٪ # ٪

*83,٢ *١8٩٠ 8٢,١ ١٧١٥ نعم 

١3,٧ 3١١ ١4,٢ ٢٩٧ ال 

3,١ ٧٠ 3,٧ ٧٧ ال أعلم \ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ٢٢٧١ ١٠٠,٠ ٢٠8٩ المجموع 

٢. كيف يعرف المجتمع التركي السوريين؟ 

في إطار خيار اإلجابات المتعددة ، ُسئل المشاركون من المجتمع التركي كيف يمكنهم التعريف عن السوريين في تركيا وما 
التعبير األنسب لذلك عن طريق طرح ١٠ خيارات إجابة مختلفة في هذا الصدد. حيث كشف هذا السؤال أحد أهم االختالفات 
بين دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ و “ مؤشر الضغط للسوريين  ٢٠١٩ “ والذي يوضح أن وجهت نظر 
المجتمع التركي عن السوريين قد تغيرت مع مرور الوقت. ففي دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ ، عّرف غالبية 

المشاركين األتراك  بنسبة ٥٧.٨٪ السوريين في تركيا على أنهم “ أُناس مظلمون هربوا من الحرب والظلم 

نتائج مجموعات النقاشات المرّكزة: إدراك السوريين
ُسئل   ، النقاشات  مجموعات  في  السوريين  األتراك  إدراك  كيفية  حول  سؤال  في  الخوص  قبل 
مدى  وعن  اليومية  حياتهم  في  السوريين  مع  نشاط   \ تفاعل  أي  لديهم  كان  إذا  عما  المشاركون 
تفاعلهم مع السوريين الذين يعيشون في مدينتهم وعن آرائهم وتجاربهم الشخصية حول هذا األمر 
وذلك بهدف ترجمة أفضل لإلجابات المعطاة من قبل المشاركين حول هذا الموضوع. حيث أفاد 
المشاركون في مجموعات النقاشات في كل من أنقرة واستنبول بأنهم ليس لديهم الكثير من السوريين 

في منطقتهم وبأنهم يرون السوريين في األماكن العامة مثل الشوارع ومراكز التسوق فقط. 

في حين أنه في المدن الحدودية أي في هاتاي وغازي عنتاب ، ذكر جميع المشاركين تقريباً بأنهم 
يرون السوريين بشكل مستمر في المكان الذي يقيمون فيه. لهذا ، يُعتبر تفاعل مواطنين الجمهورية 
التركية القاطنين في المدن الكبيرة مع السوريين محدوداً وسطحياً للغاية مقارنةً بالمدن في المناطق 

الحدودية.

في المدن الكبرى ، يُدرك معظم المواطنين وجود السوريين من خالل قنوات وسائل اإلعالم وقنوات 
التواصل االجتماعي أو من خالل تجارب صغيرة يرونها في األماكن العامة. 
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“ ومن بعد مرور سنتين ظهر انخفاض في هذا الخيار في نتائج دراسة “مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ واحتل المركز 
الرابع بنسبة ٣٥٪. كما كان من الملحوظ أن تصورات “ التهديد “ و “ اإلبعاد “ والمخاوف تُهيمن على آرائهم في تعريف 

السوريين في تركيا. ١٠٨

في بحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، يُعبر المجتمع التركي عن السوريين على أنهم “ أشخاص خطيرون سوف 
يتسببون في الكثير من المشكالت في المستقبل “ في الخيار األول بنسبة ٤٢٪. ويتبع هذا الخيار إجابات مثل أن السوريين 
هم “ األشخاص الذين لم يدافعوا عن بلدهم “ بنسبة ٤١.٤٪ و “ أشخاص يشكلون عبئاً كبيراً علينا “ بنسبة ٣٩.٥٪. من 
ناحية أُخرى ، كانت نسبة الذين يعّرفون السوريين على أنهم “ المتسولين \ الذين يعيشون على المساعدات المقدمة “ في 
عام ٢٠١٧ تشّكل ٢٤.١٪ ، بينما اليوم نجد أن هذه النسبة في هذا البحث انخفضت لتكون ١٥٪. لكّن هناك أيضاً زيادة في 
خيار تعريف السوريين على أنهم “ أُناس غرباء ، مختلفين عنا تماماً “. كل ذلك يكشف أن المجتمع التركي قد بدأ بإبعاد 

المسافة بينه وبين السوريين ، واستبدل مشاعر التقارب العاطفي و “ الشعور بالشفقة “ بمشاعر القلق والخوف.

SB-2019 – جدول ١٠ : ما هي العبارات األنسب لتعريف السوريين؟ )خيارات متعددة(

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧  الترتيب 
   # ٪ # ٪
4٢,٠ ٩٥4 3٩,٠ 8١4 أشخاص خطيرون سيتسببون في الكثير من المشكالت في المستقبل ١ 

4١,4 ٩4٠ - - األشخاص الذين لم يدافعوا عن بلدهم ٢ 

3٩,٥ 8٩6 43,٠ 8٩٩ أشخاص يشّكلون عبئاً كبيراً علينا 3 

3٥,٠ ٧٩4 ٥٧,8 ١٢٠8 أُناس مظلومين هربوا من الحرب والظلم 4 

٢١,8 4٩٥ ٢٠,3 4٢4 ضيوف بلدنا ٥ 

١٩,٧ 448 ١8,٠ 3٧6 أناس غرباء، يختلفون عنا 6 

١٩,6 446 ٢٠,٧ 433 أخوتنا في الدين ٧ 

١٥,١ 343 ٢4,4 ٥٠٩ متسولون يعيشون على المساعدات المقدمة لهم 8 

١3,6 3٠8 ١4,3 ٢٩8 أُناس تُستغل كعمالة رخيصة ٩ 

٧,٠ ١٥8 ١4,6 3٠6 أناس في حالهم ال ضرر منهم ١٠ 

١,8 4٢ ٠,٧ ١٥ غير ذلك ١١ 

٠,٩ ٢٠ ١,٥ 3٢ ال أعلم \ ال توجد إجابة    

 ١٠٨      السؤال يف السوريني يف تركيا: القبول االجتامعي واالندماج -٢٠١٤: طُرح مع خيار رد واحد وكان األول هو »األشخاص الفارون من االضطهاد« (٤١.١٪) ، يليه »الضيوف يف بلدنا« (٢٠.٨٪) ، »اإلخوة واألخوات من نفس الدين« (١٢.١٪) »األعباء

.علينا« (٢٠.١٪) ، »إنهم متسولون / أشخاص يعتمدون كليًا عىل املساعدة« بنسبة ٪5.9
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SB-2019 – جدول ١١ : ما هي العبارات األنسب لتعريف السوريين؟ )خيارات متعددة(
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الجنس
١,٥ ٢,4 ٧,4 ١١,٧ ١٥,١ ١8,٢ ٢١,٠ ٢١,٧ 33,٩ 3٩,٢ 3٩,3 4١,٢  امرأة 
٠,3 ١,3 6,٥ ١٥,4 ١٥,٢ ٢١,١ ١8,٥ ٢١,٩ 36,٠ 3٩,٧ 43,4 4٢,8  رجل 

العمر
٠,٥ ٢,3 6,3 ١٧,6 ١٧,8 ٢١,4 ١٩,٠ ٢3,٩ 4٢,٥ 34,٧ 3٥,٠ 3٥,٢  ما بين ١8-٢4 
١,4 ٢,٢ ٧,٧ ١6,٧ ١٢,٢ ١٩,٩ ١8,٧ ٢3,6 38,8 3٧,6 36,8 3٩,٢  ما بين ٢٥-34 
٠,6 ٢,4 6,3 ١٢,6 ١٢,٩ ٢١,8 ٢١,8 ٢٢,٢ 34,٢ 4٠,١ 4١,6 43,4  ما بين 44-3٥ 
١,٢ ٠,٩ ٧,٥ ١٠,٧ ١6,١ ١8,٧ ١٧,8 ١8,٧ 3٠,4 3٩,٠ 48,١ 43,٧  ما بين ٥4-4٥ 
- ١,6 ٥,٥ ١١,٠ ١6,١ ١4,٢ ٢١,٧ ٢٠,٩ ٢٧,٢ 46,٥ 4٧,٢ ٥3,١  ما بين ٥٥-64 
٢,6 - ١٠,٥ ٥,3 ٢١,٩ ١٧,٥ ٢٠,٢ ١٧,٥ ٢8,١ 48,٢ 46,٥ 4٢,١  أكبر من  6٥ 

التعليم
١٠,٧ - ١4,3 ٧,١ ٧,١ ١٧,٩ ٢١,4 ١٧,٩ 3٩,3 ٢٥,٠ ٢٥,٠ ٢٥,٠ *ال يعرف القراءة والكتابة 
- - ٧,٧ ٧,٧ ٧,٧ 3٠,8 ٢3,١ 3٠,8 4١,٠ 38,٥ ٢8,٢ 43,6 يعرف القراءة والكتابة 
٠,٩ ٢,١ ٧,6 ١٠,٢ ١4,٩ ١٩,٩ ٢٠,٩ ١٩,٢ ٢٩,8 4٢,6 43,٩ 4٥,٥ أنهى المرحلة االبتدائية 
٠,8 ٢,١ 8,٩ ١١,3 ١4,4 ١٩,١ ١٩,6 ٢١,٧ 3٥,٩ 38,٥ 4٠,6 46,١ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٠,٥ ١,٢ 6,٠ ١6,٩ ١4,8 ١٩,3 ١٩,٩ ٢٠,6 36,8 3٩,١ 4٥,١ 4٠,8 أنهى المرحلة الثانوية 
١,٠ ٢,6 ٥,٧ ١٥,٠ ١٧,٥ ١٩,٥ ١٧,٧ ٢6,٢ 36,8 38,٠ 3٥,4 3٧,4 أنهى الجامعة \ ما بعد الجامعة 

المنطقة
١,٧ ٠,4 6,٥ ١١,٩ 8,٢ ١٩,٥ ٢٥,٥ ١٩,٠ 3٧,4 ٢٩,4 43,١ 46,١ المدن في المناطق الحدودية 
٠,٧ ٢,٢ ٧,١ ١4,٠ ١6,٩ ١٩,٧ ١8,٢ ٢٢,٥ 34,3 4٢,٠ 4١,٠ 4١,٠ **المدن األُخرى 
٠,3 ٠,3 4,٧ ١١,٠ ٢٠,8 ١3,٧ ١6,8 ١٩,٧ 3١,٢ 4٧,8 4٠,3 4٠,8 المدن الكبيرة 
٠,8 3,١ 8,3 ١٥,٥ ١4,٩ ٢٢,٧ ١8,٩ ٢3,٩ 3٥,٩ 3٩,١ 4١,3 4١,٠ المدن الصغيرة 

العمل
١,8 ١,6 ٩,٢ ٩,٢ ١٥,٠ ٢٠,3 ٢٠,١ ٢٠,٩ 33,٢ 4٠,٧ 4٠,١ 43,6 ربة منزل 
٠,٢ ٢,8 6,٥ ١٥,8 ١٢,6 ٢٠,٩ ١٩,8 ٢٢,١ 3٥,٢ 3٩,١ 44,٩ 4١,3 موظف في القطاع الخاص 
٠,٧ ١,6 ٥,٧ ١٥,3 ١4,6 ٢٢,١ ١٧,6 ٢٢,١ 3٧,٧ 36,٥ 4٢,٠ 44,3 صاحب مهنة\متجر 
٠,4 ١,6 6,١ ١٧,١ ١8,8 ٢١,٢ ١٩,6 ٢6,٥ 46,٥ 3٢,٢ 3٢,٧ 36,٧ طالب\ة 
٠,4 ٠,4 8,٥ ٩,4 ٢١,4 ١4,٧ ١٩,6 ١٧,٩ ٢٥,٩ 4٧,8 ٥٠,٩ 4٥,١ متقاعد\ة 
3,٧ 3,٧ 4,6 ١6,٥ ١3,8 ١٧,4 ١8,3 ٢8,4 33,٠ 3٧,6 3٠,3 33,٩ موظف في القطاع العام 
- - ٥,6 ١8,٥ ١٢,٠ ١٧,6 ١٥,٧ ٢١,3 36,١ 44,4 43,٥ 38,٠ عاطل عن العمل 
- ٢,4 4,٩ ١3,4 ١3,4 8,٥ 3٢,٩ ١٢,٢ ١٩,٥ 48,8 4٢,٧ ٥4,٩ يعمل لحسابه الخاص\تجارة حّرة 
- 4,٠ 8,٠ 4,٠ 8,٠ ٢٠,٠ ٢8,٠ ٢4,٠ 44,٠ ٢4,٠ ٢4,٠ ١6,٠ ***غير ذلك 
٠,٩ ١,8 ٧,٠ ١3,6 ١٥,١ ١٩,6 ١٩,٧ ٢١,8 3٥,٠ 3٩,٥ 4١,4 4٢,٠ بشكل عام 
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SB-2019 – جدول ١٢ : التحليل األنسب لوصف السوريين \ هل يوجد سوريين في المنطقة \ الحي الذي تعيش فيه؟

4٢,٠ ٢٥,٧ 34,١ 38,4 4٧,4 أشخاص خطيرون سيتسببون في الكثير من المشكالت في المستقبل ١ 
4١,4 3٥,٧ 34,4 38,3 4٥,6 األشخاص الذين لم يدافعوا عن بلدهم ٢ 
3٩,٥ ٢٧,١ 3١,٢ 4٠,3 4١,٩ أشخاص يشّكلون عبئاً كبيراً علينا 3 
3٥,٠ 4٧,١ 48,٢ 38,6 ٢8,3 أُناس مظلومين هربوا من الحرب والظلم 4 
٢١,8 3٢,٩ ٢٩,3 ٢٥,٢ ١6,٩ ضيوف بلدنا ٥ 
١٩,٧ ١8,6 ١١,6 ١8,4 ٢٢,8 أناس غرباء، يختلفون عنا 6 
١٩,6 ١8,6 ٢٧,3 ٢3,٧ ١٥,٠ أخوتنا في الدين ٧ 
١٥,١ ١١,4 ١3,8 ١6,٩ ١4,٥ متسولون يعيشون على المساعدات المقدمة لهم 8 
١3,6 ٢٧,١ ١٧,٠ ١4,٥ ١١,٢ أُناس تُستغل كعمالة رخيصة ٩ 
٧,٠ 8,6 ١٠,6 ٩,3 4,3 أناس في حالهم ال ضرر منهم ١٠ 
١,8 ١,4 ١,6 ٠,4 ٢,٩ غير ذلك ١١ 

٠,٩ ٥,٧ ١,٠ ٠,٧ ٠,٧ ال أعلم \ ال توجد إجابة  

 ما هي العبارات األمثل لوصف السوريين 
)إجابات متعددة ٪(

 هل يوجد سوريين في المنطقة
الترتيب\الحي\المحيط الذي تسكن فيه؟

 نعم يوجد
 الكثير

 نعم يوجد
القليل ال ال أعلمبشكل عام

أولئك المشاركين الذين يقولون أن السوريين “ أُناس في حالهم ال ضرر منهم “ قد انخفضت نسبتهم من ١٤.٦ ٪ إلى ٧٪ 
في غضون عامين. بمعنى آخر، يمكن اعتبار سبب انخفاض هذه النسبة إلى النصف على أنها نتيجة تكشف بشكل الفت 
التغيير في تصورالمجتمع التركي للسوريين. وعليه فإنه من الضروري العمل بشكل منفصل على معرفة أسباب هذا التغيير 

الذي طرأ على هذه التصورات.

3. التعريفات \ التسميات التي يوافق المجتمع التركي عليها في تعريفه للسوريين
إن التعابير الذي تحدث عنها المجتمع التركي في وصف السوريين في تركيا تُظهر المسافة الجدية واألحكام المسبقة التي 
يضعها المجتمع التركي بينه وبين السوريين. من الجدير بالذكر أنه كما كان الحال في دراسة مؤشر الضغط للسوريين 
٢٠١٧، تواصل الحالة السلبية انتشارها بشكل أقوى في دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩. حيث يكشف البحث أن 
المجتمع التركي يمتنع عن تعريف السوريين بالصفات اإليجابية مثل “ المجتهد “ ، “ النظيف “ ، “ المهذب “ ، “ موضع 
ثقة “ ، “ الجيد “ أو “ الودي “ وبأنهم يرون بأن الصفات السلبية أكثر مالئمة للسوريين في تركيا. هذا األمر يعطي أدلة 

قوية حول موضوع “ المسافة االجتماعية “. 

عندما تم تحليل اإلجابات المعطاة على السؤال، قُيمت اإلجابات على أساس إعطاء النقاط لها من أصل ٥ نقاط، وعند مقارنة 
نتائج دراستي مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ ومؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ ، لُوحظ أن المؤهالت السلبية أصحبت 
أقوى مما كانت عليها في السابق. مع ذلك ، في حين احتلت إجابة “ غير موثوق \ خطير “ المركز األول في التعاريف 
السلبية المعطاة في عام ٢٠١٧ ، انخفضت نسبة هذه اإلجابة لتصبح في المرتبة الثانية في عام ٢٠١٩ ، كما بقيت إجابة “ 

مجتهد “ في المرتبة األولى من بين اإلجابات اإليجابية في كلتا الدراستين. 
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SB-2019 - جدول ١3 : أي من األوصاف التالية تجدها األنسب في وصف السوريين الموجودين في بالدنا ؟ )٪(

)يتم عرض الجداول التي تم هيكلتها وفقاً للميزات الديمغرافية المختلفة للمشاركين في الُملحق(  

SB-2019 – جدول ١4 : أي من األوصاف التالية تجدها األنسب في وصف 
السوريين الموجودين في بالدنا ؟ )٪(

مناسب
للجميع

  مناسب
للغالبية

  يناسب
قلة منهم

  غير
مناسبمناسب   مناسب للبعض

وغير مناسب للبعض اآلخر
  ال يناسب
الجميع

 ال أعلم \ ال توجد
إجابة

٧,3 ١6,6 8,٧ ٧,٩ ١8,٧ ٥٧,4 ٢٧,3 3٠,١ وسخ ١ 
٩,٧ ١6,٢ 8,6 ٧,6 ١٧,٩ ٥6,٢ ٢٥,١ 3١,١ غير موثوقين\ خطيرين  ٢ 
8,٧ ١٩,٢ 8,٩ ١٠,3 ١8,٢ ٥3,٩ ٢٥,٩ ٢8,٠ غير مهذبين  3 
٧,6 ٢٠,٩ ١٠,٧ ١٠,٢ ١8,٢ ٥3,3 ٢4,6 ٢8,٧ كسولين  4 
١٠,٧ ١٩,4 ١٠,4 ٩,٠ ٢٢,١ 4٧,8 ٢4,٢ ٢3,6 بعيدين \ يُبقون مسافة  ٥ 
١٢,٥ ١8,٧ ٩,3 ٩,4 ٢١,6 4٧,٢ ٢١,٩ ٢٥,3 سيئين  6 
٧,٠ 6٢,٢ 3٩,8 ٢٢,4 ١6,6 ١4,٢ 8,٧ ٥,٥ ُمجتهدين  ٧ 
١٠,٥ 68,3 4١,6 ٢٢,٢ ١٧,٠ 8,٧ 6,١ ٢,6 وديين  8 
١١,٧ 6١,٥ 3٩,٢ ٢٢,3 ١8,٩ ٧,٩ ٥,8 ٢,١ جيدين  ٩ 
8,٩ 68,4 4٥,٢ ٢3,٢ ١٥,6 ٧,١ 4,٧ ٢,4 مهذبين  ١٠ 
٧,3 ٧٢,٠ 48,٧ ٢3,3 ١4,8 ٥,٩ 4,٠ ١,٩ نظيفين  ١١ 
١٠,٥ ٧٠,٩ 4٩,٥ ٢١,4 ١٢,٩ ٥,٧ 4,٠ ١,٧ موضع ثقة  ١٢ 

الترتيب

 مؤشر الضغط
للسوريين ٢٠١٧

 مؤشر الضغط
للسوريين ٢٠١٩

3,4 ٢,٩ وسخين ١ 
3,3 ٢,٩ غير موثوقين \ خطيرين  ٢ 
3,3 ٢,8 غير مهذبين  3 
3,3 ٢,8 كسولين  4 
3,١ ٢,8 بعيدين عنا \ يُبقون مسافة  ٥ 
3,١ ٢,٧ سيئين  6 
٢,٥ ٢,3 متوسط النقاط  
٢,٠ ٢,٠ ُمجتهدين  ٧ 
١,٧ ١,٩ وديين  8 
١,٧ ١,٩ جيدين  ٩ 
١,٧ ١,٧ مهذبين  ١٠ 
١,٧ ١,٧ نظيفين  ١١ 
١,٥ ١,٧ موضع ثقة  ١٢ 

الترتيب

٠-٢,٩٩ ٥,٠-3,٠

أي من األوصاف التالية تجدها األنسب في وصف السوريين الموجودين في بالدنا؟ )٪(

تظهر انطباعات وتصورات المجتمع التركي عن السوريين بشكل أكثر وضوحاً في الجدول أدناه. حيث كان من المالحظ أن المشاركين من المدن في 
المناطق الحدودية يستخدمون العبارات أقل سلبية تجاه السوريين في تركيا. 

تم الحصول على نتائج تصورات المجتمع التركي تجاه السوريين بشكل عام حسب خصائص الجنس والعمر والتعليم والمنطقة التي يعيشون فيها. في هذا 
الصدد ، تجدر اإلشارة إلى أن السلبية هي في معدالت منخفضة نسبياً في المدن في المناطق الحدودة التي يتواجد السوريون فيها بكثافة ، أما عدم االرتياح 

الشديد وردود الفعل السلبية والتوتر أتى من “ المدن الكبيرة “ و “ المدن الصغيرة الغير حدودية “. 
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٠-٢,٩٩ ٥,٠-3,٠

النتيجة على سؤال تعريف السوريين قد تبدو متناقضة في بعض المجاالت ، إال أًن القلق العام واالستبعاد يبدوان 
واضحان بشكل كبير.  وعلى الرغم من أًن التغيير الذي طرأ بين دراسات أعوام ٢٠١٧و ٢٠١٩ حول هذا الموضوع 

يعتبر ضئيالً ، إال أنه من الواضح أن مؤهالت القلق والتوتر أصبحت أقوى.

SB-2019 – جدول ١٥ : أي من األوصاف التالية تجدها األنسب في وصف السوريين الموجودين في بالدنا ؟ )نقاط(
ين
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م
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نقا
ال

الجنس
٢,4 ١,٥ ١,6 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٩ ٢,٩ 3,٠ 3,٢ 3,٢ 3,3 3,3 امرأة 
٢,٥ ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,8 ٢,٠ 3,٢ 3,١ 3,4 3,3 3,4 3,٥ رجل 

العمر
٢,٥ ١,٥ ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,٧ ٢,١ 3,٠ 3,٠ 3,٢ 3,٢ 3,٢ 3,3  ما بين ١8-٢4 
٢,4 ١,6 ١,٧ ١,8 ١,٩ ١,٩ ٢,٠ ٢,٩ ٢,٩ 3,٢ 3,١ 3,١ 3,3  ما بين ٢٥-34  
٢,٥ ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٧ ٢,٠ 3,٠ 3,٢ 3,٢ 3,3 3,3 3,4  ما بين 44-3٥ 
٢,٥ ١,٥ ١,6 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٩ 3,١ 3,١ 3,4 3,4 3,٥ 3,٥  ما بين ٥4-4٥ 
٢,6 ١,6 ١,٥ ١,٧ ١,6 ١,٧ ١,8 3,4 3,٢ 3,٥ 3,4 3,6 3,6  ما بين ٥٥-64 
٢,٥ ١,6 ١,6 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,8 3,3 3,١ 3,٥ 3,4 3,4 3,٥  أكبر من  6٥ 

التعليم
٢,٧ ٢,١ ٢,3 ٢,١ ٢,٢ ٢,3 ٢,4 3,٠ 3,١ 3,٠ 3,٠ 3,3 3,3 *ال يعرف القراءة والكتابة 
٢,4 ١,8 ١,8 ١,8 ٢,٠ ١,٩ ١,٩ ٢,8 ٢,8 3,٢ 3,٠ 3,٢ 3,١ يعرف القراءة والكتابة 
٢,٥ ١,6 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ٢,٠ 3,١ 3,٢ 3,3 3,٢ 3,4 3,4  أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٢,٥ ١,٥ ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,8 ٢,٠ 3,١ 3,٢ 3,3 3,4 3,4 3,4 أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,٥ ١,٥ ١,6 ١,٧ ١,8 ١,٧ ٢,٠ 3,١ 3,١ 3,3 3,3 3,4 3,٥  أنهى المرحلة الثانوية 
٢,4 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,٩ ٢,٩ ٢,٩ 3,٢ 3,٢ 3,٢ 3,3 أنهى الجامعة\ما بعد الجامعة 

المنطقة
٢,4 ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,٩ ١,٩ ٢,3 ٢,8 ٢,٩ ٢,٩ ٢,٩ 3,١ ٢,٩ مدن المناطق الحدودية 
٢,٥ ١,٥ ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٩ 3,١ 3,١ 3,4 3,4 3,4 3,٥ **المدن األُخرى 
٢,4 ١,٥ ١,6 ١,6 ١,6 ١,6 ١,8 3,١ 3,١ 3,4 3,3 3,٥ 3,4 المدن الكبيرة  
٢,٥ ١,٥ ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,8 ٢,٠ 3,١ 3,٢ 3,4 3,4 3,4 3,٥ المدن الصغيرة 

العمل
٢,4 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٩ 3,٠ 3,٠ 3,٢ 3,٢ 3,3 3,3 ربة منزل 
٢,٥ ١,٥ ١,6 ١,6 ١,٧ ١,٧ ٢,٠ 3,٢ 3,٢ 3,3 3,4 3,٥ 3,٥ موظف في القطاع الخاص 
٢,٥ ١,6 ١,٧ ١,8 ١,8 ١,٩ ٢,٠ ٢,٩ 3,١ 3,3 3,3 3,٢ 3,٥ أرباب العمل 
٢,4 ١,6 ١,8 ١,8 ١,8 ١,٧ ٢,١ ٢,٩ ٢,٩ 3,١ 3,١ 3,١ 3,٢ طالب\ة 
٢,6 ١,٥ ١,6 ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,8 3,3 3,١ 3,٥ 3,٥ 3,6 3,6 متقاعد\ة 
٢,3 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,8 ١,٩ ٢,٩ ٢,٩ ٢,٩ ٢,٩ ٢,٩ 3,١ موظف في القطاع العام 
٢,٥ ١,٥ ١,٧ ١,٧ ١,8 ١,6 ٢,٠ 3,١ 3,١ 3,4 3,٢ 3,٥ 3,4 عاطل عن العمل 
٢,٥ ١,4 ١,4 ١,4 ١,٥ ١,٥ ١,٧ 3,4 3,4 3,٥ 3,٥ 3,6 3,6 أصحاب المهن الحرة 
٢,٧ ١,٩ ٢,١ ٢,٠ ٢,١ ١,٩ ٢,٢ 3,١ 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 ***غير ذلك 
٢,٥ ١,6 ١,٧ ١,٧ ١,٧ ١,٧ ٢,٠ 3,١ 3,١ 3,3 3,3 3,3 3,4 بشكل عام 

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.   ***
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: التعاريف
في ضوء بيانات االستبيان لدراسة “ مؤشر الضغط للسوريين – ٢٠١٩ “  ، وعند النظر إلى إجابات المشاركين في مجموعات النقاشات فإتها تكشف 
لنا المفاهيم واآلراء التي يُبديها المجتمع التركي تجاه السوريين في تركيا. وبهذه الطريقة ، سيكون من الممكن شرح و فهم السياقات والتعابير التي أجاب 

عنها المشاركون في االستبيان بشكل أفضل.
 في مجموعات المناقشة المركزة ، ركز المشاركون بشكل عام على اإلجابات البارزة التي تم الحصول عليها في االستبيان ، على الرغم من عدم تقديم 
فريق المشروع عن أي معلومات عن النتائج التي تم الحصول عليها في االستبيان، وعدم طرح أية خيارات لإلجابة عنها في المجموعات. حيث من 

الممكن تصنيف المفاهيم والنقاشات التي قدمها المشاركون في هذه المجموعات على النحو التالي:
المفاهيم السلبية حول الوضع االجتماعي-االقتصادي:  صرح جزء كبير من المشاركين بأّن أول األشياء التي تتبادر إلى أذهانهم عندما    
يفكرون بالسوريين هي تلك التي تأخذ المنحى السلبي في ضوء الوضع االجتماعي واالقتصادي مثل مصطلحات كالمحتاجين ، المساكين ، العاجزين ، 

الفقراء والمتسولين. 
مفهوم المتضررين: صرح جزء كبير من المشاركين بأن السوريين هم ضحايا ، وبأن صورة السوري في ذهنهم حسمت حول مفهوم    
المتضررين\المتأذيين. حيث قام البعض بإدالء بعض المفاهيم والمفردات في هذا السياق مثل المتضررين ، ضحايا حرب ، األقل حظاً والالجئين. وعليه 

فإن مفهوم التضرر والضحايا وتغيره مع مرور الوقت قد تم  نقاشه وطرحه في كل مجموعة نقاش مركزة مع المشاركين من المجتمع التركي. 
” أراهم أُناس ُمبعدين عن وطنهم ، ضحايا حرب وبال وطن. كما أنهم يُستخدمون كمواد في    
تصفية الحسابات السياسية “ استنبول – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك    
” بالنسبة لي ، هم األشخاص األقل حظاً ، هم الذين لم يتركوا بلدهم وهم سعداء بل تركوه    

وهم حزينين “ أنقرة –مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    
” بالطبع هم المتضررين ، بالنهاية هم أشخاص فروا من الحرب و أُجبروا على العيش في        

مكان جغرافي يختلف عن ثقافتهم وال يتحدث بلغتهم “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك   
“ أتوا إلينا كضيوف وال زالوا في وضع سيء. هناك عائق جدي في موضوع اللغة.   

وهناك حواجز بيروقراطية أيضاً. إن أتى طبييب سوري إلى تركيا ولم يعّدل شهادته فإنه اليستطيع مزاولة       
مهنته هنا. حيث أن األشخاص الذين كانت ظروفهم المعيشية   

جيدة جداً في سورية أصبحوا “ موتى من الناحية االجتماعية “ هنا.” غازي عنتاب – مجموعة نقاش الموظفين في المنظمات األتراك   
“ برأي هم هنا ألنهم مجبرين وليس ألنهم اختاروا أن يكونوا هنا “استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات   

مفاهيم تتعارض مع مفهوم الضرر\اإليذاء: بقدر ما ذكر بعض المشاركون بأنهم ال يزالوا ينظرون إلى السوريين على أنهم ضحايا     
فإن هناك عدد قد يفوق عدد المشاركين السابقين الذين قالوا بأنهم ال يمكن اعتبار السوريين في تركيا على أنهم ضحايا أو متضررين. وفقاُ لهؤالء 
المشاركين ، فإن حياة ومواقف وسلوك السوريين في تركيا تتجاوز بكثير مما هو متوقع من فرد أو مجموعة “ ضحايا \ متضررين “ ، لهذا لم يقوموا 
بتسميتهم بالمتضررين أو الضحايا. وعليه فإن المفردات التي استخدمها هؤالء المشاركون للسوريين لدعم ادعائاتهم كانت: بال هم ، غير أوفياء ، متعددي 

الزوجات ، كسولين ، مثيرين للضجة و يبحثون عن ملذاتهم الشخصية. 
“ أنا ال أظن أنهم متضررين. المتضررين ال يعيشون بمثل هذه الطريقة. أنا لست مرتاحاً في بيتي وحيي”   

هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك   
“ أنا أرى بأنهم كسولين ويبحثون عن ملذاتهم الشخصية ، ألنهم لو كانوا غير كسولين لكانوا بقيوا في بلدهم       
وعملوا فيه ودافعوا عنه. اآلن عندما أنظر إليهم في الحي الذي أسكنه أراهم مجموعة أشخاص يتسكعون في       

المقاهي ويشربون النرجيلة “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ أعتقد بأنهم كسالى جداً. وذلك ألن دولتنا تُعطي لهم إمكانيات وفرص كثيرة تجعلهم كذلك “   

هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك   
مفهوم الغرباء: بعض المفاهيم والمفردات التي ذكرت بشكل متكرر كانت تتمحور حول مفهوم أن السوريين هم غرباء ومختلفين وال    
ينتمون إلى هذا البلد. وعليه فإن بعض المفردات التي استخدمها المشاركين في هذا الصدد كانت : غرباء ، غير معروفين ، مثيرين للقلق ، مختلفين 

عننا ، ال يريدون التغيير ، مؤقتين وال ينتمون إلى هنا. 
“ برأيي هم غرباء ، وأقصد بالغرباء بأننا ال نعرفهم. الشعب يشتكي من هؤالء األشخاص ولكن في الواقع نحن ال نعرفهم ولم     
نختلط معهم وجهاً لوجه. من الممكن أن يكون تجمعهم مع بعضهم البعض هو سبب من أسباب عدم معرفتنا لهم. عالقاتنا معهم    

قليلة جداً ولهذا فهم يعدوا غرباء بالنسبة لنا “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    
“ يأتي إلى ذهني تعاريف مثل المؤقتين. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك   

“ ثقافة السوريين مختلفة عن ثقافة األتراك لذلك فنحن ال نتواصل معهم بشكل جيد. يظهر عليهم أنهم أشخاص مستعدين   
لالنسجام لكن ال وجود لإلنسجام حالياً. ال أريد أن أُعمم لكن عملية االنسجام بين األتراك والعرب قد يتخللها صعوبات عديدة.”   

غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   
   ” أنا أراهم أشخاص مهيمنين وغير منفتحين للتغيير. على الرغم من أنهم أتوا إلى تركيا منذ تسع سنوات إال أن غالبيتهم ال  

يستطيع تكلم كلمة في اللغة التركية “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك   
“ طراز حياتهم اليومية ال يالئم طراز حياتنا ، إنهم ينامون إلى ما بعد الظهر ويبقون مستيقظين حتى الصباح. ونحن لسنا مثلهم.”   

هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك    
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4. تصور التشابه الثقافي  
لُوحظ أن المجتمع التركي قد وضع مسافة ثقافية جديّة بينه وبين السوريين. على الرغم من وجود مفردات أُطلقت في اللغة السياسية 
التركية مثل “ األنصار “ ، “ أخوة الدين “ ، “ الجيران\الجوار “ ، “ التشابه المذهبي “ ، “ التاريخ المشترك “ إلخ.. فإنه من المفهوم 
أن استجابة المجتمع لهذه المفردات كانت محدودةً للغاية، كما أنها أصبحت تفقد المزيد من قيمتها يوماُ بعد يوم. حيث أنه عندما قمنا 
بطرح سؤال “ هل تعتقد أن هناك تشابه ثقافي بيننا وبين السوريين في تركيا؟ “ على المشاركين األتراك لوحظ بأن مجموع نسب الردود 
المشارة بـ “ ليس هناك تشابه على اإلطالق “ و “ ليس هناك تشابه “ شّكلت ٨١.٩٪. في حين مجموع نسبة الردود المشارة بـ “ هناك 
تشابه كبير “ و “هناك تشابه “ كانت تُشكل ٧٪ فقط.   بمقارنة دراستي “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧” و “ مؤشر الضغط للسوريين 
٢٠١٩” لُوحظ أن اتجاه التهميش الثقافي في تركيا يزداد مع مرور السنين حيث ارتفعت نسبة الذين يقولون أنّه “ ليس هناك تشابه “ من 
٨٠.٢٪ إلى ٨١.٩٪ وبقيت نسبة الذي أفادوا أن هناك تشابه ثقافي في حدود الـ ٧٪. ١٠٩ ومن النتائج البارزة األُخرى أن نسبة المجيبين 
على خيار “ ليس هناك تشابه على اإلطالق “ ازدادت في غضون العامين من ٤٠.٨٪ إلى ٥٠.٥٪ ، في حين أّن الخيار األكثر ليناً “ 

ليس هناك تشابه “ انخفض من ٣٩.٤٪ إلى ٣١.٤٪ دراسة مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٩. 

مفهوم يتمحور حول أن السوريين يتعرضون لإلساءة بغير حق: من الضروري أن نشير إلى أن عدداً من المشاركين الذين اعترضوا على    
المفاهيم السلبية المذكورة أعاله كان كبيراً أيضاً. حسب آراء هؤالء المشاركين فإن السوريين في تركيا ال يستحقون مثل هذه األحكام والمفاهيم السلبية 
الموجهة لهم وبأن السوريين وجدوا أنفسهم في مرحلة ال يستطيعون التحكم في مجرياتها. لذلك ، استخدم هؤالء المشاركون مفاهيم مثل : كبش الفداء ، 

مستبعدين ، عمالة رخيصة ، أشخاص يتعاملون بازدراء و بالتفرقة.
“ إنهم يُعتبرون ككبش فداء لكل شيء قد يسوء في الظروف السياسية بشكل عام واالقتصاد بشكل خاص “ أنقرة – مجموعة نقاش    

األكاديميين األتراك   
“ العالم يوّجه لهم أحكام مسبقة. حيث يقول البعض أن السوريين عندما يمرضون ال يدفعون خمسة قروش ويستفيدون من الخدمات    

التي يجب أن تُقدم لنا . لكن في الواقع نحن من علينا أن نقّدم لهم الفرص ليعيشوا بطريقة جيدة معنا “ .   
أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك   

“ يُريد بعض أفراد المجتمع أن يشعُر السوريين باالضطهاد هنا وهذا ألنهم أتوا من الحرب إلى هذه البالد. بالتالي، تصبح      
تصرفات هذا المجتمع سيئة بعض الشيء عندما يخرج السوريين من بيوتهم ليتنزهون. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك  

“ أعتقد بأن البعض يستخدمون السوريين كأيدي عاملة رخيصة. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   
المفاهيم الجيدة التي تتعلق بالسوريين: كان هناك أيضاً عدد من المشاركين ممن استخدموا مفاهيماً إيجابية في تعريفهم للسوريين. في حين    
أّن بعض هؤالء المشاركين ذكروا أّن هذه المفاهيم الجيدة تشّكلت بسبب فرصة جعلتهم يتعرفون على السوريين عن كثب وجعلت لديهم تجارب شخصية 
مع السوريين. أما بالنسبة للمشاركين اآلخرين الذين عبروا عن تصورات أكثر إيجابية كانوا ممن ليس لديهم مثل هذه التجارب الشخصية. حيث استخدم 

هؤالء المشاركين تعابير مثل: نشيطين في عملهم ، إيجابيين ، واثقين من أنفسهم ، فضوليين و ذو حضارة ثرية.

 ١٠9      يف دراسة عام ٢٠١٤ ، »السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالندماج« ، بلغت نسبة من »يختلفون متاًما« مع عبارة »أعتقد أننا متشابهون ثقافيًا مع السوريني« ٤5.٣٪ ، بينام ٢5.٣٪ » اختلف ”مع هذا البيان (يف املجموع 7٠.6٪). وبلغت

النسبة اإلجاملية ملن »وافقوا« و »وافقوا متاًما« عىل البيان ١7.٢٪. حسب املنطقة ، كان أولئك الذين اختلفوا 75.6٪ يف املدن الحدودية و 69.6٪ يف املدن األخرى. انظر: ص: ١٣9

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧  

  # ٪ # ٪

 4٠,8 8٥3 ليس هناك تشابه على اإلطالق 
8٠,٢

 ١١4٥٠,٥ ٧ 
8١,٩

 3١,4 ٧١٢  3٩,4 8٢3 ليس هناك تشابه 
8,6 8,6 ١٩6 8,٩ 8,٩ ١8٥ حيادي \ متردد 
 ٧,3 ١٥٢ هناك تشابه 

٧,8
 ١٥3 6,٧ 

٧,٠
 ٠,3 ٧  ٠,٥ ١٠ هناك تشابه كبير 
٢,٥ ٢,٥ ٥6 3,١ 3,١ 66 ال أعرف \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ٢٢٧١ ١٠٠,٠ ٢٠8٩ المجموع 

بشكل عام ، عندما ننظر إلى اقتراح “ التشابه الثقافي “ في إطار الفئات الديمغرافية واالجتماعية-االقتصادية ، لُوحظ أّن 
ردود الفعل كانت قريبة من بعضها للغاية. ومع ذلك ، فإن غالبية الذين يرفضون هذا التشابه كانوا من النساء
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 ، ومن المجموعات العمرية ما بين ٥٥-٦٤ عاماً ، ومن الذين يحملون الشهادة اإلعدادية ، باإلضافة إلى المشاركين من 
المدن الكبيرة في تركيا. أما عند النظر إلى هذا الموضوع من الجهة المعاكسة ، نجد أّن المجموعات التي تقول “ هناك 
تشابه “ و “ هناك تشابه كبير “ بنسبة ٧.٨٪ هم من الرجال ، ومن المجموعات العمرية ما بين ٣٥-٤٤ عاماً ، ومن الذين 

يحملون الشهادات اإلبتدائية وممن يعيشون في المدن في المناطق الحدودية مع سورية.

SB-2019 - جدول ١٧ :  هل تعتقد بأن هناك تشابه ثقافي بيننا وبين السوريين في تركيا؟ )٪(

ً ال يشبهوننا أبدا يشبهونا يشبهونا ال يشبهوننا ال يشبهونناحيادي \ متردد  ال أعلم \ ال توجد
إجابة

يشبهونا جداً

الجنس
3,١ ٥,4 ٠,3 ٥,١ 8,٥ 83,٠ 33,٢ 4٩,8 امرأة 
١,٧ 8,8 ٠,4 8,4 8,8 8٠,٧ ٢٩,٥ ٥١,٢ رجل 

العمر
٢,١ ٥,4 ٠,٥ 4,٩ ١٢,٠ 8٠,٥ 3٢,6 4٧,٩ ما بين ١8-٢4 
٢,3 6,3 ٠,4 ٥,٩ ٩,3 8٢,١ ٢٩,3 ٥٢,8 ما بين ٢٥-34 
٢,١ 8,١ ٠,٢ ٧,٩ 8,١ 8١,٧ 33,3 48,4 ما بين 44-3٥ 
٢,٧ ٧,٩ - ٧,٩ ٧,٠ 8٢,4 ٢٩,4 ٥3,٠ ما بين ٥4-4٥ 
3,٥ ٧,١ ٠,8 6,3 6,3 83,١ 33,١ ٥٠,٠ ما بين ٥٥-64 
3,٥ ٧,٩ - ٧,٩ ٧,٠ 8١,6 ٢٩,8 ٥١,8 أكبر من  6٥ 

التعليم
٧,٢ ٧,١ - ٧,١ 3,6 8٢,١ ٥٠,٠ 3٢,١ *ال يعرف القراءة والكتابة 
- ٥,١ - ٥,١ ١٢,8 8٢,١ 3٠,8 ٥١,3  يعرف القراءة والكتابة 
٢,8 8,٠ ٠,٢ ٧,8 6,٧ 8٢,٥ 3١,8 ٥٠,٧  أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٢,3 6,٠ - 6,٠ ٥,٥ 86,٢ 3٢,٥ ٥3,٧ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,3 6,3 ٠,3 6,٠ ٩,3 8٢,١ 33,6 48,٥  أنهى المرحلة الثانوية 
٢,٥ 8,١ ٠,8 ٧,3 ١٢,٢ ٧٧,٢ ٢٥,4 ٥١,8  أنهى المرحلة الجامعية \ بعد الجامعية 

المنطقة
٢,٠ ٩,3 ٠,٩ 8,4 ٩,٧ ٧٩,٠ ٢٩,4 4٩,6 المدن في المناطق الحدودية 
٢,٧ 6,٥ ٠,٢ 6,3 8,3 8٢,٥ 3١,8 ٥٠,٧ **المدن األخرى 
٢,١ 4,4 ٠,٢ 4,٢ ١٠,٧ 8٢,8 3٥,8 4٧,٠ المدن الكبيرة 
٢,٧ ٧,6 ٠,٢ ٧,4 ٧,٢ 8٢,٥ ٢٩,٩ ٥٢,6 المدن الصغيرة 

العمل
4,٠ ٥,٩ - ٥,٩ ٧,٥ 8٢,6 36,١ 46,٥ ربة منزل 
١,8 4,٩ - 4,٩ ٧,٥ 8٥,8 ٢8,٧ ٥٧,١ موظف في القطاع الخاص 
٠,٥ ١١,6 ٠,٩ ١٠,٧ 8,4 ٧٩,٥ ٢٥,6 ٥3,٩ أرباب العمل 
٢,8 ٥,٧ ٠,8 4,٩ ١٥,١ ٧6,4 38,8 3٧,6 طالب\ة 
3,١ 8,٥ - 8,٥ 6,٧ 8١,٧ ٢٩,٥ ٥٢,٢ متقاعد 
4,6 ٥,٥ ٠,٩ 4,6 ١١,٩ ٧8,٠ 3٥,8 4٢,٢ موظف في القطاع العام 
١,8 6,٥ - 6,٥ ١١,١ 8٠,6 ٢٧,8 ٥٢,8 عاطل عن العمل 
٢,4 6,١ - 6,١ ٢,4 8٩,١ ٢٢,٠ 6٧,١ أصحاب المهن الحّرة 
- 8,٠ - 8,٠ 8,٠ 84,٠ ٥٢,٠ 3٢,٠ ***غير ذلك 
٢,٥ ٧,٠ ٠,3 6,٧ 8,6 8١,٩ 3١,4 ٥٠,٥ بشكل عام 

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.   ***
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في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “، تم توجيه اقتراح \خيار آخر يتعلق بالتقارب الثقافي للمجتمع السوري يفيد بأن “ 
السوريين يُثروننا ثقافياً “. في هذا الصدد، دعم هذا االقتراح نسبة ٤.٣٪ من المشاركين األتراك، بينما أفاد ٩٠.٣٪ منهم 

بأنهم ال يؤيدونه. مما يعني بأن الخالفات االجتماعية والطبقية والنقاشات حول الهيمنة الثقافية سوف تُشهد قريباً. 

SB-2019 ـ جدول ١8 : إلى أي مدى توافق على العبارات التالية التي تخص نتائج عيش السوريين في بالدنا؟ )٪(

 SB-2017 ٥٢,8 3١,8 84,6 ٠,٥ ٥,٧ ٧,٧ 8,١,٥ ٢

 SB-2019 ٧٩,3 ٩٠  ١١,١,4 3,3 3,٠ ٧,6 4,3 ٢,٠

 وجود السوريين في تركيا ”
ً ” يثرينا ثقافيا ً ال أوافق نهائيا محايد \ متردد

 \ ال أعلم
 ال توجد 
أوافقإجابة ال أوافقأوافق بشدة ال أوافق أوافق

نتائج مجموعات المناقشات المرّكزة: التشابه الثقافي
كما هو الحال في نتائج استبيانات “ مؤشر الضغط للسوريين “ ، فإّن نتائج مجموعات النقاشات المركزة تشير أيضاً إلى أّن المشاركين 
من مواطني الجمهورية التركية يعتقدون أن السوريين ال يتشابهون ثقافياً مع المجتمع التركي. لهذا يمكن التطرق إلى القضايا األربع 
التي ذُكرت في الغالب والتي عبرت عن هذه االختالفات بشكل خاص. والتي هي على حد تعبير المشاركين كما يلي : أوالً: موقع المرأة 
السورية في المجتمع والقيمة المعطاة لها ، ثانياً: طراز المعيشة اليومية كالنوم واالستيقاظ في ساعات ُمتأخرة ، ثالثاً: ثقافة العمل المختلفة 

وبأن السوريين هم كسالى ، رابعاً: على الرغم من انتمائنا إلى نفس الدين إال أن له تطبيق وتفسير مختلف لدى المجتمع.

أوالً:
“ في الحضارات التركية والثقافات التركية القديمة ، أُعطي للمرأة قيمة وقدر عال جداً ، أما عند العرب فاألمر هو عكس ذلك تماماً ووجهة 

نظر المجتمع للمرأة لديهم هي نظرة سيئة للغاية “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات
“ ال يوجد لدينا أي نقطة مشتركة معهم. يوجد اختالفات ثقافية بشأن مكانة المرأة في المجتمع. في الواقع عندهم مكان المرأة هو منزلها 
واألعمال التي قد تقوم بها خارج المنزل محدودة جداً. أما في مجتمعنا فإن المرأة أكثر حرية “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء التركيات

ثانيا:
“  هم يستمعون إلى الموسيقا ويرقصون في ساعات متأخرة في الليل. أحد أقربائي ذهب لهم وقال ’ أنتم تزعجوننا باستماعكم للموسيقى 
في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ’ نحن لسنا مضطرين الستماع الموسيقى في الليل في حين أن عملنا تبدأ في الصباح الباكر “ غازي 

عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات

“ تطلعاتهم للحياة وطريقتهم في العيش تختلف عنا كثيراً ، هم يحبون االستمتاع بالحياة واللهو. استيقظ في الساعة الثانية والثالثة صباحاً 
الستمع إلى أصوات الموسيقا الصادرة من بيوتهم. في حين أنه يوجد في بلدهم حرب هم هنا يستمتعون في وقتهم. هم مرتاحين كثيراً 
و يعيشون بشكل مريح. لو كنت من قد هاجر ، كنت ألبذل قصارى جهدي لكي أعود إلى بلدي. إنهم يرون األشياء التي لم يرونها في 
بلدهم وال يريدون العودة. نسائهم هنا مرتاحين أكثر وال توجد حدود لحياتهم كما في السابق “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك

ثالثاً: 
“ ثقافتهم في العمل ال تشبه ثقافتنا أيضاً ، إنهم يفتحون أماكن عملهم )الدكاكين( ويغلقوها في وقت متأخر. نحن لسنا كذلك. “ غازي 

عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك
“ مع وجود بعض التشابه ولكن نظرتهم للحياة مختلفة جداً عن نظرتنا. مثل أن دكاكين السوريين تبقى لساعات متأخرة في الليل. الرجال 

هناك يعملون ألربعة ساعات فقط في اليوم كما في عملهم في سورية “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة

رابعاً:
“ خارج التشابه الديني ال أرى أي تشابه. حتى أنه بالنسبة لي ديننا واحد ولكن تطبيقه مختلف. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش 

موظفي المنظمات األتراك
“ لقد رأينا جميعاً انه ال يكفي أن نقول أن كلينا مسلمين وأن هناك تحت هذه المقولة اختالفات اجتماعية وثقافية كبيرة جداً. “ استنبول 

–مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك
أّكد بعض المشاركين الذين أجابوا على هذا السؤال بأن “ السوريين “ هم جماعة غير متجانسة في األصل. ولهذا ، فإن كال السوريين 
والمجتمع التركي هي مجتمعات تحتوي على مجموعات ذات تنوع ثقافي مختلف وكبير.  ولذلك ، قيل أنه ال توجد إجابة واحدة يمكن 

إعطاؤها لسؤال “ هل تعتقد أن هناك تشابه ثقافي بيننا وبين السوريين في تركيا؟ “.
للمشاركين ، هناك مجموعات في كال المجتمعين متشابهة جداً من نواح كثيرة ، باإلضافة إلى مجموعات ذات  بدالً من ذلك ، ووفقاً 

ثقافات مختلفة جداً.
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٥. العالقات \ التواصل مع السوريين

بلغت أعداد السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة اعتباراً من تشرين الثاني ٢٠١٩ مقارنةً بالنفوس اإلجمالي في تركيا 
نسبة الـ ٤.٤٩٪ ، حيث انخفضت أعداد ُسكان المخيمات إلى ١.٦٨٪ من المجموع الكلي ألعداد السوريين في تركيا. على 
الرغم من هذا ، من المعروف أنه يوجد اختالفات كثيرة تختلف بين المناطق ، المدن ، المحافظات و األحياء المختلفة في 
تركيا. تكشف البيانات أن المجتمع التركي أصبح يُدرك وجود السوريين ويعيش معهم في نفس المحيط. حيث أنه من بعد هذا 
اإلدراك عندما يتم التحقيق في مسألة “ مدى \ جودة العالقة “ بين الطرفين ، يظهر بأن العالقات يتخللها مسافات متباعدة 
جداً. واألكثر بروزاً ، هو أنه بينما كان من المتوقع أن تزيد أشكال العالقات االجتماعية بين الطرفين من بعد دراسة “ مؤشر 
الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ إال أنها أصبحت تنحدر في االتجاه اآلخر. في صدد موضوع العالقات االجتماعية هذه ، فإن 
السوريين يسلكون طريقاً مختلفاً عن المجتمع التركي. مع ذلك ، إن كانت العالقات االجتماعية تصبح أكثر مسافةً أو تضعُف 
ألنها تزداد ، فإن هذا مؤشر خطير يتجه باتجاه “ االنغالق على الذات “ و “ التقوقع”. في األسئلة التي ُطرحت في البحث ، 
لُوحظ أن هذا االتجاه يزداد عند أولئك “ السلبيين في اجابابتهم )مثل الذين يواجهون “ مشاكل “ أو “ قتال “ مع الطرف اآلخر 
في عالقاتهم االجتماعية(. تكشف هذه المواقف خطر احتمالية استبعاد السوريين من المجتمع وانغالقهم على نفسهم. ُكل ذلك 
يظهر أن هناك حياة “ في المكان ذاته \ في نفس المكان “ ولكن هذه الحياة ال وجود لتفاعل لها أي “ ليست حياة مشتركة “ 

وحتى أنها حياة معزولة نسبياً، األمر الذي يُذكر بالنقاشات التي كانت تدور حول “ الهياكل االجتماعية المتوازية “. 

“ عندما ننظر إلى األمر من ناحية المنطقة ، ال أجد )السوريين( مختلفين تماماً عن الناس هنا. عاداتهم في األكل والشرب 
والجلوس متشابهة جداً. أنا ال أتكلم عن تركيا بأكملها ، أتحدث عن التشابه بينهم وبين األرياف في تركيا. نحن أيضاً 
ليس لدينا هيكل ثقافي واحد حيث يزداد هذا االختالف عند الذهاب إلى المدن الكبيرة.” هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة 

األتراك
  “ برأي هم يشبهوننا وال يشبهونا في آن واحد. ألننا عندما ننظر إلى المدن التركية بحسب حجمها في تركيا فنجد 
أن هناك مجموعات كبيرة متنوعة ثقافياً. مثالً في استنبول ، هناك بعض األشخاص القادمين إليها من منطقة األناضول 
ويحملون ثقافة مشابهة إلى حد كبير لثقافة وحياة السوريين. لكن عندما ننظر إلى األمر من الجانب اآلخر ، فإن الذين 
ولدوا في المدن الكبيرة ال يشبهون السوريين من حيث الثقافة أبداً. على سبيل المثال ، حتى ُطرق تفسير اإلسالم يمكن أن 

تكون مختلفة في بعض المناطق “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات
  “ لدينا تشابه كبير يبدأ من طعامنا... يوجد هناك جوانب مشابهة كالطريقة التي نرتدي بها المالبس إلى طريقة 

معاملة النساء في المجتمع. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات

صرحت مجموعة صغيرة من المشاركين بأنهم يجدون تشابه ثقافي بينهم وبين السوريين وذكروا أن االنتماء إلى نفس 
الديانة ، وثقافة الطهي والطعام المشتركة والموسيقى والبنية االجتماعية للعائلة متشابهة.

هؤالء  ولكن  الحال  واقع  هو  هذا  منخفضة.  واقتصادية  اجتماعية  مستويات  من  أُناس  تركيا  إلى  أتى  لقد   “   
األشخاص ليسوا مختلفين جداً عن مجموعات األشخاص في تركيا الذين هم من نفس المستويات االجتماعية واالقتصادية. 

“أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك
  “ ثقافة الموسيقى و ثقافة الطهي والطعام متشابهين جداً فيما بيننا ،بينما يقل هذا التشابه عند النظر إلى مسألة 
الزواج المبكر والمشكالت التي يتعرض لها النساء في المجتمع “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات 

التركية
  “ النساء عندهم يتعرضون للتعنيف كما هو الحال في بالدنا. بدعم من األمم المتحدة ومن خالل الترجمة الفورية 
أُنشئ لهم منبراً خاصاً يخص موضوع التعنيف ضد المرأة ، وأصبح بإمكانهم االتصال وتقديم الشكوى عندما يتعرضون 

للعنف. من خالله يمكننا رؤية تجارب المرأة الممثالة لنسائنا هنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء التركيات
  “ لقد ذهبُت إلى كيليس وغازي عنتاب منذ فترة قصيرة. وقبل ذلك كنت أسكن في مدينة شانلي أورفا. عندما 
كنت في هذه المدن لم استطع تفريق الثقافتين عن بعضهما البعض. لم أرى فرقاً بين العنتابي والسوري. إننا متشابهون 

للغاية. “ استنبول – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك.
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SB-2019 - جدول ١٩ : يُرجى توضيح ما إن كنت قد أنشأت األنواع التالية من العالقات االجتماعية مع السوريين حتى اآلن؟ )٪(

ال أعلم
ال توجد إجابة 

ال أعلم
الالال توجد إجابة  نعمنعم

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩
الترتيب

٠,٥ 6١,٥ 38,٠ ٠,٩ ٥3,٠ 46,١ دردشة ١ 
٠,٥ ٧٩,٩ ١٩,6 ٠,8 ٧٢,٧ ٢6,٥ التسوق منهم ٢ 
٠,٥ 8٧,3 ١٢,٢ ١,6 8٢,8 ١٥,6  عمل مشترك  3 
٠,4 8٧,٥ ١٢,١ ١,8 84,٠ ١4,٢  صداقة 4 
٠,4 86,٧ ١٢,٩ ٢,٢ 8٧,٢ ١٠,6 * مشكلة ٥ 
٠,4 ٩١,٩ ٧,٧    *عراك \ قتال 6 
٠,4 ٩٩,٠ ٠,6 ١,٧ ٩4,٩ 3,4 عالقة عاطفية ٧ 
٠,4 ٩٩,٢ ٠,4 ١,٥ ٩٥,6 ٢,٩ زواج 8 

* تم إعطاء خيارات “ مشكلة “ و “ عراك\شجار “ كخيار واحد في دراسة عام ٢٠١٧

في اإلجابات على سؤال “ يرجى تحديد نوع العالقات االجتماعية التي لديك مع السوريين حتى اليوم )حيث تم إعطاء 
خيارات فيه(” أفادت نسبة ٣٨٪ من المشاركين األتراك بأن نوع العالقة االجتماعية التي قاموا بتكوينها مع السوريين هي 
في إطار “ الدردشة “ )أما في عام ٢٠١٧ فكانت هذه النسبة ٤٦٪(.  مع ذلك ، انخفضت معدالت اإلجابات على العالقات 
االجتماعية األكثر قرباً بشكل ملحوظ مثل “ التسوق “ و “ إقامة عالقة تجارية “. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن عالقات “ 
الصداقة “ احتلت المراتب الدنيا في هذا التصنيف ، حيث انخفضت النسبة من ١٤.٢٪ في عام ٢٠١٧ لتصبح ١٢.١٪ في 
عام ٢٠١٩. وكما هو متوقع ، تبقى العالقات االجتماعية األكثر صميمية مثل العالقات العاطفية \ المواعدة والزواج على 
حد سواء في مستويات منخفضة ، كما أن هذه المعدالت انخفضت بين الدراستين. في أبحاث “ مؤشر الضغط للسوريين 
SB “ ، يتم عرض قضايا مثل “ مواجهة المشاكل “ و “ العراك \ شجار “ كخيارات في سياق “ العالقات االجتماعية 
السلبية “. على الرغم من كون هذه النسب منخفضة ، إال أنه تمت مالحظة االتجاه الصعودي بين عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٩. 
من ناحية أُخرى، أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن المجتمع التركي يُبدي ردات فعل منخفضة في تصنيف الصفات 
السلبية التي تخص العالقات االجتماعية مع السوريين في تركيا إال أن االتجاه التصاعدي لذلك يبدو قوياً. بينما كان 
هناك في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ SB-2017 ، ستة أشخاص فقط أبدوا بأنهم شهدوا “ مشاكل 
\ شجار “ مع السوريين ، ارتفع هذا العدد ليشكل نسبة الـ  ٦٪ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٩ “. 
لذلك ، تمت محاولة تحديد مناطق المشكلة \ الصراع مع األسئلة المطروحة في هذا اإلطار الحقاً. وكما يُمكن رؤيته 
بوضوح في البيانات ، فإن أحد أكثر المخاوف جديةً التي تنتاب المجتمع التركي تكمن من أن يتعرضوا لألذى من 
قبل السوريين. ولذلك ، حتى وإن كان األساس الموضوعي لهذا التصور يشكل مسألة منفصلة ، لكن يظهر اإلدراك 

السلبي بشكل محسوس بشدة.
عند تحليل تفاصيل العالقات االجتماعية التي يمتلكها المجتمع التركي مع السوريين ، نجد أنه من الواضح أن الذين 
الفئة  النساء ، ومن  أكثر منهم من  الرجال  أو سلبية ، هم من  إيجابية  العالقات ، سواء كانت  أنواع  يكونون جميع 
العمرية ما بين ١٨-٢٤ عاماً. وبأن األشخاص األُميين يكونون عالقات اجتماعية أكثر قوةً من غيرهم في المجموعات 
الديمغرافية ، في حين أن خريجي الثانوية هم أكثر من يعيش “ المشاكل “ أو العراك “ مع السوريين. كما أن عالقات 

“ الصداقة “ و “ مواجهة المشاكل \ العراك “ يتم اختبارها وعيشها في الغالب في ُمدن المناطق الحدودية. 
عندما ُطلب من المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة التحدث عن نوع عالقتهم مع السوريين وتجاربهم معهم 
، وعلى الرغم من اإلدالء بمجموعة متنوعة من اآلراء من قبل المشاركين ، فقد حدد المشاركون كالً من عالقاتهم 

الشخصية والعالقات االجتماعية بين المواطنين األتراك والسوريين بشكل عام على أساس عدم الثقة والقلق. 
من ناحية أُخرى، أفاد بعض المشاركين بأنه ال يكفي وصف العالقات هذه على أنها بعيدة فقط. فوفقاً لهؤالء األشخاص 
، إن العالقات تبتعد عن مجرد كونها عالقات تنعدم فيها الثقة وتبعد فيها المسافة ، بل بدأ هذه الصراعات االجتماعية 
صغيرة المدى مع السوريين تُستبدل بصراعات أكثر حدة. كما عارض بعض المشاركين الوجود السوري في تركيا ، 

وأفادوا بأنهم يفضلون عدم الدخول في أي نوع من التفاعل معهم.
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الجنس
٠,١ ٠,4 4,8 ٩,٠ 8,8 6,٩ ١٢,4 ٢٩,8 نعم  

٩٩,4 ٩٩,١ ٩4,٥ ٩٠,6 ٩٠,6 ٩٢,6 86,٩ 6٩,6 ال امرأة 
 ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠,6 ٠ ٠,٥ ٠,٧,6 ٠,4 ٠,٥ ٠,٥ ٠,٧
٠,8 ٠,٩ ١٠,6 ١6,٧ ١٥,3 ١٧,4 ٢6,٩ 46,3 نعم  

٩٩,٠ ٩8,٩ 8٩,3 8٢,8 84,3 8٢,٠ ٧٢,٩ ٥3,4 ال رجل 
 ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠,3 ٠ ٠,٢,6 ٠,4 ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,٥

التعليم
- 3,6 ٧,١ ٧,١ ٢١,4 ١٠,٧ ١٧,٩ ٢8,6 نعم  
ال أعلم *والكتابة ١٠٠,٠ ٩6,4 ٩٢,٩ ٩٢,٩ ٧8,6 8٩,3 8٢,١ ٧١,4 ال  ال يعرف القراءة 
ال توجد إجابة \  

 - - - - - - - -
- - ٢,6 ٢,6 ١٠,3 ٧,٧ ١٠,3 38,٥ نعم  
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩4,٩ ٩٧,4 8٩,٧ ٩٢,3 8٩,٧ 6١,٥ ال  يعرف القراءة 
ال أعلم والكتابة 
- - - - - - - - ال توجد إجابة \  
 ٠,٥ ٠,٥ 6,٩ ١١,٢ ١١,4 ١٠,4 ١6,8 34,٩ نعم  
٩٩,١ ٩٩,١ ٩٢,٧ 88,8 88,٢ 8٩,3 8٢,٩ 64,٩ ال  أنهى المرحلة 
ال أعلم االبتدائية 
٠,4 ٠,4 ٠,4 - ٠,4 ٠,3 ٠,3 ٠,٢ ال توجد إجابة \  
 ٠,3 ٠,3 8,١ ١4,4 ١٢,6 ١4,١ ٢٠,٧ 3٧,4 نعم  
 ٩٩,٢ ٩٩,٢ ٩١,6 8٥,١ 8٧,٢ 8٥,6 ٧8,٥ 6٢,٠ ال أنهى المرحلة 
ال أعلم اإلعدادية 
٠,٥ ٠,٥ ٠,3 ٠,٥ ٠,٢ ٠,3 ٠,8 ٠,6 ال توجد إجابة \  
٠,4 ٠,٥ 8,6 ١3,٧ ١١,٠ ١١,3 ٢٠,6 38,٠ نعم  
 ٩٩,6 ٩٩,٥ ٩١,4 86,٠ 88,٧ 88,4 ٧٩,١ 6١,6 ال  أنهى المرحلة 
ال أعلم الثانوية 
- - - ٠,3 ٠,3 ٠,3 ٠,3 ٠,4 ال توجد إجابة \  
٠,6 ١,٠ ٧,3 ١3,4 ١3,6 ١4,4 ٢١,٥ 4٢,٧ نعم  
٩8,6 ٩8,٢ ٩١,٥ 8٥,4 8٥,٢ 84,١ ٧٧,6 ٥6,٥ ال  أنهى المرحلة 
ال أعلم  الجامعية 
ال توجد إجابة \ ما بعد الجامعية \ 

 ٠,8 ٠ ١,٢ ١,٢ ١,٢ ١,٥ ٠,٩,8 ٠,8

العمر
 ٠,٩ ١,٢ ١4,6 ٢٠,٩ ١3,4 ١١,٠ ١3,6 4١,3 نعم  
٩٩,١ ٩8,6 8٥,٠ ٧8,4 86,4 88,٥ 8٥,٧ ٥8,٥ ال  ما بين ١8-٢4 
ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠ ٠,٧ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٧ ٠,٢,4 ٠,٢ -
٠,4 ٠,8 ٧,٩ ١4,4 ١٢,6 ١٢,٠ ٢٠,٧ 4٠,٠ نعم  
٩8,8 ٩8,6 ٩١,٥ 8٥,٠ 86,4 86,8 ٧8,٩ ٥٩,١ ال ما بين ٢٥-34 
ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠ ٠,٩,4 ٠ ١,٠ ١,٢,6 ٠,6 ٠,6 ٠,8
٠,4 ٠,٩ 6,٥ ١١,6 ١3,3 ١٢,8 ٢4,6 3٩,٠ نعم  
٩٩,6 ٩٩,١ ٩3,3 8٧,8 86,3 8٧,١ ٧٥,٠ 6٠,6 ال ما بين 44-3٥ 
 ال أعلم  
ال توجد إجابة \   

 ٠,4 ٠,4 ٠ ٠,١,4 ٠,6 ٠,٢ - -
- - 4,4 8,4 ١١,٧ ١3,3 ٢١,٠ 3٧,٩ نعم  
٩٩,٥ ٩٩,٥ ٩٥,١ ٩١,4 8٧,٩ 86,٢ ٧8,3 6١,٩ ال  ما بين ٥4-4٥ 
ال أعلم  
ال توجد إجابة \   

 ٠ ٠,٥ ٠,٧ ٠,٢,4 ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٢
٠,4 - ٥,٩ ١٠,٢ 8,3 ١١,8 ١8,١ 3١,٩ نعم  
٩٩,٢ ٩٩,6 ٩3,٧ 8٩,8 ٩١,3 8٧,8 8١,٥ 6٧,٧ ال ما بين ٥٥-64 
 ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠,4 ٠,4 ٠,4 ٠,4 - ٠,4 ٠,4 ٠,4
 ٠,٩ - 3,٥ 4,4 8,8 ١٠,٥ ١٢,3 ٢٧,٢ نعم  
٩8,٢ ٩٩,١ ٩٥,6 ٩٥,6 ٩١,٢ 8٩,٥ 8٧,٧ ٧٢,8 ال أكبر من 6٥ 
ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 - - - - - ٠,٩ ٠,٩ ٠,٩

صداقة عمل زواج
التسوق منهمعالقة عاطفية مشترك دردشةعراك مشكلة
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المنطقة
 ٠,٩ ٠,6 ١٠,٢ ١4,3 ١6,٩ ١٩,3 ٢٧,3 3٩,8 نعم  
٩8,٩ ٩٩,١ 8٩,6 8٥,٥ 8٢,٧ 8٠,١ ٧٢,٥ 6٠,٠ ال  المدن في المناطق 
ال أعلم  
ال توجد إجابة \ الحدودية 

 ٠ ٠,٢ ٠,٢,6 ٠,4 ٠ ٠,٢ ٠,٢,3 ٠,٢
٠,3 ٠,6 ٧,١ ١٢,٥ ١٠,8 ١٠,3 ١٧,٧ 3٧,6 نعم  
٩٩,3 ٩٩,٠ ٩٢,4 8٧,٠ 88,٧ 8٩,٢ 8١,8 6١,٩ ال **المدن األُخرى 
 ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥,4 ٠,4
 ٠,٥ ٠,٥ ٧,٢ ١٠,٢ 8,٢ ٩,٥ ١6,3 3١,٢ نعم  
ال أعلم  ٩٩,٠ ٩٩,٠ ٩٢,3 8٩,٥ ٩١,٥ ٩٠,٢ 83,٢ 68,3 ال المدن الكبيرة 
ال توجد إجابة \  

 ٠ ٠,٥ ٠,٥,3 ٠,3 ٠,3 ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥
 ٠,٢ ٠,٧ ٧,٠ ١3,6 ١٢,٢ ١٠,8 ١8,4 4٠,8 نعم  
٩٩,4 ٩٩,٠ ٩٢,٥ 8٥,8 8٧,3 88,٧ 8١,١ ٥8,٧ ال المدن الصغيرة 
ال أعلم  
ال توجد إجابة \  

 ٠ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥,6 ٠ ٠,٥,3 ٠,4

صداقة عمل زواج
التسوق منهمعالقة عاطفية مشترك دردشةعراك مشكلة

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    * 
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً..  ***
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)) تتمة الجدول ((

العمل
 ٠,٢ ٠,4 ٢,٢ 4,8 ٧,٥ 4,4 ٧,٥ ٢٥,٥ نعم  
ال أعلم  ٩٩,6 ٩٩,4 ٩٧,3 ٩4,٧ ٩٢,3 ٩٥,٢ ٩١,٩ ٧4,٢ ال ربة منزل 
ال توجد إجابة \  

 ٠,3 ٠,6 ٠,4 ٠,٢ ٠,٢ ٠,٥ ٠,٥ ٠,٢
 ٠,6 ٠,4 ١٠,3 ١6,4 ١٠,٧ ١٢,١ ١٩,٠ 3٧,٩ نعم  
٩٩,4 ٩٩,6 8٩,٧ 83,6 88,٩ 8٧,4 8١,٠ 6٢,١ ال   موظف في القطاع 
ال أعلم  
-- - - - ٠,4 ٠,٥ - - ال توجد إجابة \ الخاص 
٠,٥ ٠,٧ 8,4 ١٧,4 ١8,٠ ٢١,٩ 44,3 ٥٥,٧ نعم  
٩٩,٥ ٩٩,3 ٩١,6 8٢,6 8١,٧ ٧٧,٩ ٥٥,3 44,١ ال أرباب العمل 
ال أعلم  
- - - - ٠,3 ٠,٢ ٠,4 ٠,٢ ال توجد إجابة \  
 ١,6 ٢,4 ١3,١ ٢٠,4 ١٧,6 ١٠,6 ١٢,٧ 4٠,4 نعم  
 ٩8,٠ ٩٧,١ 86,١ ٧8,4 8١,6 88,٢ 86,١ ٥8,4 ال طالب\ة 
ال أعلم  
٠,4 ٠,٥ ٠,8 ١,٢ ٠,8 ١,٢ ١,٢ ١,٢ ال توجد إجابة \  
- - 4,٩ 8,٥ 8,٥ ١١,٢ ١٥,6 3٠,4 نعم  
٩8,٧ ٩8,٧ ٩4,٢ ٩١,٥ ٩١,١ 88,4 83,٩ 6٩,٢ ال متقاعد 
ال أعلم  
١,3 ١,3 ٠,٩ - ٠,4 ٠,4 ٠,٥ ٠,4 ال توجد إجابة \  
- 8,3 ١١,٩ ١٢,8 ١6,٥ ١3,8 44,٠ نعم  
٩٧,٢ ٩٧,٢ 8٩,٠ 86,٢ 84,4 8١,٧ 84,4 ٥٥,٠ ال  موظف في القطاع 
ال أعلم العالم 
ال توجد إجابة \  

 ١ ١,٠,8 ١,8 ٢,8 ٢ ٢,٧ ١,٩,8 ٢,8

 - ٠,٩ ١٥,٧ ١6,٧ 8,3 8,3 ١٢,٠ 34,3 نعم  
١٠٠,٠ ٩٩,١ 84,3 8٢,4 ٩١,٧ ٩٠,٧ 88,٠ 64,8 ال عاطل عن العمل 
ال أعلم  
- - - ٠,٩ - ١,٠ - ٠,٩ ال توجد إجابة \  
- - 4,٩ 8,٥ ١٧,١ ١٧,١ ٢4,4 4٠,٢ نعم  
١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٥,١ ٩٠,٢ 8١,٧ 8٢,٩ ٧٥,6 ٥8,٥ ال  أصحاب المهن 
ال أعلم الحرة 
ال توجد إجابة \  

 ١,3 - - ١ ١,٢,3 - - -

 - - 8,٠ 8,٠ 8,٠ ١6,٠ ١٢,٠ 36,٠ نعم  
 

١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٩٢,٠ ٩٢,٠ ٩٢,٠ 84,٠ 88,٠ 64,٠ ال ***غير ذلك
٠,4 ٠,6 ٧,٧ ١٢,٩ ١٢,١ ١٢,٢ ١٩,6 38,٠ نعم  
 ٩٩,٢ ٩٩,٠ ٩١,٩ 86,٧ 8٧,٥ 8٧,3 ٧٩,٩ 6١,٥ ال بشكل عام 
ال أعلم  
٠,4 ٠,4 ٠,4 ٠,4 ٠,4 ٠,٥ ٠,٥ ٠,٥ ال توجد إجابة \  
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6. دعم السوريين 

عندما بدأت موجه الهجرة نحو تركيا في ٢٩ نيسان عام ٢٠١١ ، نشأ لدى المجتمع التركي ردود فعل مختلفة ، حيث كان 
هناك مساندة ودعم كبير من المجتمع التركي  للسوريين اآلتيين ، خاصةً في السنوات األولى. يُمكن القول أن هذه المساندة 
أو الدعم ال زال قائماً في إطارات وأشكال مختلفة. لكن بهدف فهم التغيير الذي طرأ على هذه المساندة والتغير في وجهات 
النظر حولها ، قُمنا بدراسة مفهوم “ المساعدات العينية والنقدية “ المعطاة للسوريين في تركيا. في هذا الصدد، تم طرح 
سؤال “ إلى يومنا هذا ، هل قمت بتقديم المساعدة إلى أحد السوريين سواء كانت مساعدة نقدية أو عينية؟ “ ، حيث كانت 

نسبة المشاركين من المجتمع التركي الذين أجابوا بـ “ نعم “  هي ٣٤.١٪.   ١١٠

نتائج مجموعات النقاشات المركزة: العالقات مع السوريين

التعمق في موضوع عالقات المواطنين  البحث  التركي ، أراد فريق  من بعد طرح السؤال السابق في االستبيانات الموجهة للمجتمع 
أدلى  المركزة. حيث  النقاشات  المطروحة في مجموعات  الحوارات  السوريين وأخذ تجاربهم في هذا الصدد عن طريق  األتراك مع 
المشاركون في مجموعات النقاشات المرّكزة بوجهات نظر وتجارب كثيرة ومتنوعة تُفيد بأن العالقات بين المجتمع التركي والسوريين 
يتخللها عدم الشعور باألمان والتوتر ولهذا فإنهم بعيدي المسافة عن بعضهم البعض ، سواء من خالل تجارب شخصية عاشوها أو من 

خالل نظرة عامة حول الموضوع.
حيث صرح البعض بالتالي: 

  “ قمت بعيش تجربة تخص هذا الموضوع في أحد المدارس. حيث كان جرس الفرصة لدى الطالب السوريين
  مختلف عن جرس الطالب األتراك ، فعندما يخرج األطفال السوريين إلى الفرصة بين الدروس يقوم المدرسين

  بإدخال الطالب األتراك إلى صفوفهم لكي ال يتأثروا بالسوريين “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات
  “ بصراحة في بدء عالقتي مع أصدقائي السوريين انتابتني مشاعر عدم األمان والثقة. إنهم أُناس جيدين ولكن
  يعملون بطريقة مختلفة عنا. إنهم ال يأخذون العمل على محمل الجد. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات

  “ بدأ بعض األشخاص في أنطاكية ببيع ممتلكاتهم وبيوتهم وهاجروا إلى مدن أُخرى. أخي باع منزله وانتقل إلى
منزل آخر بسبب وجود السوريين الكثيف في حيّه. “ أنطاكية – مجموعة نقاش أرباب العمل  

فبحسب هؤالء  يكفي.  فقط ال  بعيدة  أنها  السوريين على  العالقات مع  تعريف  فإن  المشاركين  لبعض  وبالنسبة   ، األُخرى  الناحية  من 
األشخاص إن العالقة بين المجتمع التركي والسوريين استبدلت مشاعر عدم الشعور باألمان والتوتر والبُعد المسافي االجتماعي وحّل 

مكانها أمور مثل معاداة السوريين والصراعات االجتماعية.
  “ كنت في مدينة شانلي أورفا الصيف الماضي، وكان هناك شجار بين الطرفين. حيث تشاجر شابان ، وانتهى هذا الشجار  

بحادثة  وفاة.وقتها عقد مكتب الوالي في المدينة اجتماعاً على الفور حتى ال يتفاقم الوضع وتصبح المشكلة كبيرة للغاية في أرجاء    
المدينة.”  

أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات  
  “ حدث شجار في منطقة ديميت إيفالر. حيث هاجم السوريون األتراك ومن بعدها قام األتراك بإشعال الحريق في دكاكين

السوريين. استخدموا فيها العصي والحجارة. يتأثر الناس بشكل سلبي أكثر عندما تحدث مثل هذه المشاجرات. “ أنقرة – مجموعة  
نقاش الطالب األتراك   

وذكر بعض المشاركين أنهم ال يقيمون أية عالقات مع السوريين ألنهم من األساس يرفضون وجودهم هنا: 
  “ أنا ال أذهب إلى مطاعم السوريين... ال أريدهم أن يكسبوا النقود. برأي المجتمع هنا ال يريد االنسجام معهم. لن يعودوا على 

أي حال إلى بلدهم ولكنهم ال يستطيعون التأقلم هنا. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك 
أّن  إلى  أفادوا  الجانبين تصبح أكثر سلبية ، لكنهم  العالقات بين  يتفاقم أكثر وبأن  المشاركين أن الوضع  من جهة أُخرى يؤكد بعض 

السوريين ليسوا السبب الرئيسي الذي يقع خلف هذه السلبية الموجودة وأنه يُعد ظلماً للسوريين اتهامهم بذلك األمر، حيث أفاد بعضهم:
 

“ إنهم يتعرضون للضغط من قبل المجتمع ، لهذا فهم ينسحبون تماماً من تشكيل أية عالقة معنا “ غازي عنتاب – مجموعة    
نقاش موظفي المنظمات األتراك   

  “ مجتمعنا مجتمع غير متسامح إلى حد ما. هل سنكون متسامحين إذا ذهب السوريين من هنا؟ ال ، سوف يتوجه المجتمع إلى
مجموعات أُخرى. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك  

   “ أُريد أن أتكلم عن هذا الموضوع بوضوح أكثر ، وذلك بإعطاء مثال حي عن صاحب المتجر الذي أعمل به. الرجل يعرف 
أنه مخطئ لكنه من الجانب اآلخر يقول إنني أدفع آجار الدكان ٢٠٠٠ ليرة تركية ، لما علي أنا أن أدفع لك كسوري ١٠٠٠ ليرة  

تركية. المشكلة هنا ليست في السوريين بل في شعبنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   

١١٠      يف دراسة عام ٢٠١٤ بعنوان »السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالندماج« ، كان أولئك الذين ذكروا أنهم قدموا املساعدة للسوريني حوايل ٣٠٪. انظر: ص: ١٢9
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قّدم  من  أكثر  بأن  يظهر  أنه  حيث  لالهتمام.  مثير  جانب  أيضاً  هي  المساعدات  لمقدمي  الديمغرافية  الصورة  أن  لُوحظ 
المساعدات للسوريين هم من فئة الرجال والفئات العمرية التي تترواح ما بين الـ ٢٥ إلى ٣٤ سنة والذين يعرفون القراءة 

والكتابة والذين يعيشون في المدن التابعة للمناطق الحدودية مع سورية.

ليس هناك شك أّن جودة المساعدات ال تقل أهمية عن كمية المساعدات التي قُدمت للسوريين. ولهذا تم طرح سؤال متصل 
بالسؤال السابق )ومتعدد اإلجابات( لمن أفاد بأنه قام بمساعدة السوريين. وعليه ، فإن نسبة الذين أجابوا أنهم قاموا بمساعدة 
السوريين ألكثر من مرة واحدة كانت تشكل نسبة ٨٢.٣٪ ، ، ونسبة الذين قدموا المساعدات العينة كانت ٧٢.٩٪ ، بينما 
كانت نسبة الذين قدموا المساعدات المالية هي ٥٨.٣٪. يمكن قراءة الجدول اآلتي على أن هذا األمر يُشكل “ عالقة تضامن 

استثنائية “. 

SB-2019 – جدول ٢١ : إلى يومنا هذا، هل قمت بتقديم المساعدة إلى أحد السوريين سواء كانت مساعدة نقدية أو عينية؟

SB-2019 - جدول ٢٢ : هل يُمكنك تحديد نوع المساعدة التي قدمتها؟ )٪(

* ردود متعددة.\ مالحظة: النتائج تخص ٧٧4 شخصاً قالوا إنهم قدموا مساعدة نقدية أو عينية للسوريين. 

  # ٪

34,١ ٧٧4 نعم 

63,٧ ١.446 ال 

٢,٢ ٥١ ال أذكر \ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ٢.٢٧١ المجموع 

*نقدية *عينية 

 ٥ ٧٢,٩8,3

*بواسطة شخص آخر \ مؤسسة أُخرى *بشكل مباشر 

 88,8 ١6,١

ألكثر من مرة لمرة واحدة 

 ١٧,٧ 8٢,3



SB-2019 - جدول ٢3 : إلى يومنا هذا ، هل قمت بتقديم المساعدة إلى أحد السوريين سواء كانت مساعدة نقدية أو عينية؟
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 \ ال أذكر ال نعم   
ال توجد إجابة    

الجنس
١,8 6٧,٧ 3٠,٥ امرأة 
٢,٧ ٥٩,6 3٧,٧ رجل 

العمر
4,٠ 63,١ 3٢,٩ ما بين ١8-٢4 
١,٩ ٥8,3 3٩,8 ما بين ٢٥-34 
٢,٠ 63,6 34,4 ما بين 44-3٥ 
٢,١ 6٥,٩ 3٢,٠ ما بين ٥4-4٥ 
٠,8 6٩,٧ ٢٩,٥ ما بين ٥٥-64 
١,8 68,4 ٢٩,8 أكبر من 6٥ 

التعليم
3,6 64,3 3٢,١ ال يعرف القراءة والكتابة* 
- ٥6,4 43,6  يعرف القراءة والكتابة 
٢,٢ 6٥,٩ 3١,8  أنهى المرحلة اإلبتدائية 
١,3 64,4 34,3 أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,4 63,٢ 34,4  أنهى المرحلة الثانوية 
٢,8 6١,8 3٥,4 أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
3,٠ ٥٠,٩ 46,١ المدن في المناطق الحدودية 
٢,٠ 66,٩ 3١,٠ **المدن األخرى 
١,٥ 6٩,٥ ٢٩,٠ المدن الكبيرة   
٢,3 6٥,٧ 3٢,٠ المدن الصغيرة   

العمل
١,٥ 68,3 3٠,٢ ربة منزل 
٢,٢ 6٧,6 3٠,٢ موظف في القطاع الخاص 
١,٩ ٥4,3 43,8 أرباب العمل 
4,١ 64,٥ 3١,4 طالب\ة 
٢,3 6٩,6 ٢8,١ متقاعد 
3,٧ ٥4,١ 4٢,٢ موظف في القطاع العام 
3,٧ ٥٥,6 4٠,٧ عاطل عن العمل 
١,٢ 6٥,٩ 3٢,٩ أصحاب المهن الحّرة 
- ٥6,٠ 44,٠ ***غير ذلك 
٢,٢ 63,٧ 34,١ بشكل عام 

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    * 
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً..  ***
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٧. المسافة االجتماعية

تم تحديد قياس “ المسافة االجتماعية “ أو ما يُسمى بـ “ social distance “  مع السوريين الذين تجاوزت أعدادهم الـ 
٣.٧ مليون نسمة في تركيا حيث يعيش أكثر من ٩٨٪ منهم خارج المخميات ، على أنها أحد أهم األهداف والمواضيع التي 
تهتم بها دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “. يُوفر موضوع المسافة االجتماعية الذي طوره إيموري س. بوغاردوس 
في عام ١٩٢٥ أداة مهمة لفهم عملية االنسجام االجتماعي.١١١ في هذا الصدد، استُخدم مقياس التحليل العنقودي أو الجمعي 
والتحليل التمييزي لحساب مقاييس البُعد االجتماعي مع السوريين في تركيا. في هذا اإلطار ، تم ترميز اإلجابات كاآلتي: 
اإلجابات بـ “ أوافق “ أُعطيت الرقم “ ١ “ ، اإلجابات بـ “ أوافق قليالً “ أُعطيت الرقم “ ٢ “ ، واإلجابات بـ “ ال أوافق “ 
أُعطيت الرقم “ -١ “. ومن ثم تم حساب درجة البُعد \ المسافة االجتماعية من خالل أخذ متوسط هذه القيم لكل االستبيانات. 
في هذا الحساب ، تم تحديد خمسة مجموعات رئيسية مع مراعاة توزع البيانات بحسب “ التحليل العنقودي أو الجمعي “ ، 
كما تم التأكد من صحة تقسيم المجموعات بواسطة “ التحليل التمييزي”.١١٢ النتائج التي توصل إليها هذا البحث من خالل 
طرح السؤال التالي: “ إلى أي مدى توافق على العبارات التالية التي قد تعكس مشاعرك تجاه السوريين “ )بإعطاء عشرة 
خيارات مختلفة( أوضح لنا  أن “ المسافة االجتماعية “ للمجتمع التركي تجاه السوريين هي مسافة بعيدة جداً. بمعنى آخر ، 
على الرغم من أن الشعب التركي يعيش مع السوريين إال أنه يضع مسافة جدية بينه وبينهم.  كما تبيّن من تحليل االستبيان 
الذي أُجري مع السوريين في تركيا ، بأن تقرب السوريين تجاه المجتمع التركي و “ المسافة االجتماعية “ التي يضعها  
السوريين “ في هذا الصدد هي معاكسة تماماً للمسافة االجتماعية التي يضعها المجتمع التركي في تركيا )انظر إلى الجدول 
٩٧ – مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩(. عندما يتم فحص الجدول ، ياُلحظ أن المسافة االجتماعية في المجتمع التركي قد 
ازدادت عما كانت عليه قبل عامين. فازدادت المسافة االجتماعية بين السوريين ومواطني الجمهورية التركية من درجة “ 
بعيدة جداً “ بنسبة ٣٦.١٪ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ إلى ٥١٪ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين 
٢٠١٩ “.  وتراجعت من درجة “ بعيدة “ بنسبة ٢٦.٨٪ في دراسة ٢٠١٧ إلى ١٥.٣٪ في دراسة ٢٠١٩. كما أّن درجة “ 
ليست بعيدة وال قريبة “ انخفضت من ١٧.٥٪ إلى ١٦.٩٪. بينما ازدادت نسبة درجة “ قريبة “ من ١٠.٦٪ إلى ١٠.٨٪ ، 
انخفضت درجة “ قريب جداً “ من ٩٪ في دراسة عام ٢٠١٩ إلى ٦٪ في دراسة عام ٢٠١٧. بمعنى آخر ، يشعر المجتمع 
التركي في دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ بأنهم “ بعيدين “ و “ بعيدين جداً “ عن السوريين بنسبة ٦٢.٩٪. بشرح 
آخر، في حين أن المجتمع التركي يشعر بأنه “ بعيد “ و “ بعيد جداً “ عن السوريين بنسبة ٦٢.٩٪ في دراسة “ مؤشر 
الضغط للسوريين ٢٠١٧” ، ارتفعت نسبة خيار “ بعيد جداً “ لوحده إلى  ٦٦.٣٪ في “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ 
. أما بالنسبة إلى خياري “ قريب “ و “ قريب جداً “ فقد انخفضت نسبهم من ١٩.٦٪ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين  

٢٠١٧ “  إلى نسبة ١٦.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٩. 

 \ التعليم  بيئة  في  التعايش  أن قضية  يُمكن مالحظة  االجتماعية،  بالمسافة  الُمتعلقة  األسئلة  نتائج  تفاصيل  في  النظر  عند 
المدرسة، بحسب نتائج خيار ) “ ال أُمانع من دراسة أبنائي مع السوريين في المدارس “ ( هي في درجات القبول األعلى 
حيث تشكل ٣٢.٣٪. ويلي هذا الخيار باتجاه تنازلي خيارات مثل “ العمل معاً في نفس مكان العمل “ و “ العيش في نفس 
الحي “ و “ العيش في نفس البناء السكني مع السوري “. وكما هو متوقع، فإن المسافة األكثر بُعداً هي في خيارات مثل “ 

الزواج “ )سواء كان للشخص نفسه أو ألحد أفراد عائلته( و “ الشراكة التجارية “ مع السوريين. 

١١١    بوغاردوس،  ١9٢5 »املسافة االجتامعية وأصولها.« مجلة علم االجتامع التطبيقي، 9\١9٢5 ، ص:٢١6-٢٢6

C. Fraley and A. E. Raftery (١999) Software for Model-Based Cluster and Discriminant Analysis : http://١٣٢.١٨٠.١5.٢/math/statlib/S/mclust/old/mclust.pdf : ١١٢     ملزيد من التفاصيل حول التحليل العنقودي والتمييز ، انظر   



 SB-2019 جدول ٢4 : يرجى بيان مدى موافقتك على العبارات التالية 
التي تعكس مشاعرك الموجودة تجاه السوريين. )٪(  

SB-2019 - جدول ٢٥ : مجموعات المسافة االجتماعية

في دراسات “  مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ و “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ تظهر االتجاهات السلبية في 
مواقف المجتمع التركي فيما يتعلق بالمسافة االجتماعية. حيث ازدادت نسبة البُعد في دراسة عام ٢٠١٧ من ٣٦.١٪ إلى 
٥١٪ في دراسة عام ٢٠١٩. كما ارتفع إجمالي نسب “ بعيد \ بعيد جداً “ من ٦٢.٩٪ إلى ٦٦.٣٪. بينما انخفض مقياس 
المسافة االجتماعية “ القريبة “ و “ القريبة جداً “ من ١٩.٦٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى ١٦.٨٪ في دراسة  مؤشر الضغط 
للسوريين عام ٢٠١٩. عند أخذ مبدأ النقاط في االعتبار ، ياُلحظ أن المسافة االجتماعية ازدادت من -٠.٣٦ إلى ـ٠.٥١.  

   
٢,٥ 3٢,3 ١3,٢ ٥٢,٠ ال أُمانع من دراسة أبنائي مع السوريين في المدارس  ١ 
   
 ال أُمانع في أن أعمل مع السوريين في نفس المكان ٢ 
   ٥6,3 ١٢,6 ٢8,٢,٩ ٢

   
١,٧ ٢4,٧ ١4,٢ ٥٩,4   ال أُمانع عيش السوريين في نفس الحي الذي أعيش فيه 3 
    
 

4
  ال أُمانع أن يسكن السوريين في نفس البناء 

   6٠,4 ١4,8 ٢3,3 ١,٥

١,٧ ٢١,8 ١٥,4 6١,١ يمكنني أن أصبح صديقاً لسوري ٥ 
  ال أُمانع االنتقال إلى حي يتواجد فيه السوريين بكثرة 6 
   ١١ ٧٠,٥,3 ١6,١,٥ ٧

٢,4 ١٢,١ ١٠,٢ ٧٥,3 يمكنني عقد شراكة مع سوري\ة ٧ 
  ال أُمانع أن يتزوج أخي\ أختي من سوري\ة 8 
    8١,3 8,٥ 8,٢,٠ ٢

 ال أُمانع إن تزوج أحد أبنائي من سوري\ة ٩ 
   8١,٥ 8,٧ ٥,6 ٢,4

١,٥ ٥,٠ 6,6 86,٩ قد أتزوج من سوري\ة ١٠ 

الترتيب ال أوافق
  أوافق
قليالً أوافق  \ ال أعلم

ال توجد إجابة 

نقاط البُعد االجتماعي ٪ #   

 ً -٠,٩٧ ٥١,٠ ١١٥٧ بعيدة جدا
-٠,٥٥ ١٥,3 34٧ بعيد 
-٠,١٠ ١6,٩ 383 وسط 
٠,36 ١٠,8 ٢44 قريبة 
 ً ٠,8٧ 6,٠ ١3٥ قريبة جدا
-٠,٥١ ١٠٠,٠ ٢٢66 بشكل عام 

 :-١,٠٠; -٠,8٠ البعد
ً بعيدة جدا

 :-٠,٧٩; -٠,4٠ البعد
بعيد

 :-٠,3٩; -٠,١٩ البعد
وسط

 :-٠,٢٠; -٠,6٩ البعد
قريبة

 :-٠,٧٠; -١,٠٠ البعد
ً قريبة جدا

مالحظة: لم يتم إدراج إجابات ٥ أشخاص في مجموعة أسئلة البُعد االجتماعي المتناعهم عن اإلجابة.
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إن تحليل إجابات المجتمع التركي على المقترحات \ الخيارات التي تشكل أساس قياس المسافة االجتماعية ، تجعل فهم سبب 
هذه الزيادة ممكناً. حيث انخفضت نسبة الردود على الخيار “ قد اتزوج من سوري\ة “ بـ “ أوافق “ و “ أوافق قليالً “ من 
٢٠.٣٪ في عام ٢٠١٧ إلى ١١.٦٪ في عام ٢٠١٩. ويجب ذكر أن ٨٦.٩٪ من المشاركين أدلوا بشكل واضح أنهم ال 
يرون موضوع “ الزواج من سوري\ة أمراً مناسباً لهم. وعلى الرغم من انخفاض نسب الذين يوافقون على كل من خيار “ 
ال أُمانع إن تزوج أحد اخوتي من سوري\ة “ من ٢٥.٣٪ إلى ١٦.١٪ ، وخيار “ ال أُمانع إن تزوج أحد أبنائي من سوري\ة 
“ من ٢٦.٣٪ إلى ١٦.٧٪ ، فإن هذه المعدالت ولو كانت منخفضة فهي على مستوى ال يُمكن االستهانة به من حيث التحليل. 
باإلضافة إلى ذلك، انخفضت نسب الموافقة على عالقات “ الصداقة “ من ٤٩.٢٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٣٧.٢٪ في دراسة 

عام ٢٠١٩ ، وهذا يعني أّن المسافة في هذا المجال محسوسة بوضوح. 

يُظهر مقياس المسافة االجتماعية أن المجتمع التركي يضع مسافة اجتماعية كبيرة جداً بينه وبين السوريين. وياُلحظ بأنه 
كلما ازدادت األعمار وانخفض مستوى التعليم تزداد هذه المسافة االجتماعية. كما نجد أن النساء واألشخاص من قاطني 

الُمدن الكبيرة هم أكثر األشخاص الذين يضعون هذه المسافة بينهم وبين السوريين. 

 نقاط البُعد
االجتماعي

 نقاط البُعد
االجتماعي

%% ##

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩

 ً -٠,٩٧ ٥١,٠ ١.١٥٧ -٠,٩٥ 36,١ ٧48 بعيدة جدا
-٠,٥٥ ١٥,3 34٧ -٠,٥١ ٢6,8 ٥٥٥ بعيدة 
-٠,١٠ ١6,٩ 383 -٠,٠٢ ١٧,٥ 363 وسط 
٠,36 ١٠,8 ٢44 ٠,44 ١٠,6 ٢٢٠ قريبة 
 ً ٠,8٧ 6,٠ ١3٥ ٠,88 ٩,٠ ١86 قريبة جدا
-٠,٥١ ١٠٠,٠ ٢.٢66 -٠,36 ١٠٠,٠ ٢.٠٧٢ بشكل عام 
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SB-2019 – جدول ٢٧ : مجموعات المسافة االجتماعية )٪(

   ً ً قريبة وسط بعيدة بعيدة جدا قريبة جدا
    

الجنس
٥,٠ ١٠,٢ ١6,٢ ١٥,3 ٥3,3 امرأة 
6,٩ ١١,3 ١٧,6 ١٥,3 48,٩ رجل 

العمر
6,١ ١٢,٥ ٢3,٥ ١٥,3 4٢,6 ما بين ١8-٢4 
٥,6 ١١,٥ ٢٠,4 ١٥,8 46,٧ ما بين ٢٥-34 
6,٧ ١٠,٥ ١٧,٢ ١6,١ 4٩,٥ ما بين 44-3٥ 
6,٠ ١١,٧ ١١,٩ ١6,4 ٥4,٠ ما بين ٥4-4٥ 
٥,٩ ٧,١ 8,3 ١١,١ 6٧,6 ما بين ٥٥-64 
3,٥ ٧,٠ ١3,٢ ١4,٩ 6١,4 أكبر من 6٥ 

التعليم
- ٧,١ ١٧,٩ ١4,3 6٠,٧ *ال يعرف القراءة والكتابة 
٧,٧ ١٢,8 ١٥,4 ٥,١ ٥٩,٠  يعرف القراءة والكتابة 
٥,٩ ٩,٠ ١٢,3 ١٥,6 ٥٧,٢  أنهى المرحلة االبتدائية 
4,4 ١١,3 ١٩,6 ١6,٠ 48,٧ أنهى المرحلة اإلعدادية 
6,١ ١٢,٠ ١٧,8 ١4,٠ ٥٠,١  أنهى المرحلة الثانوية 
٧,١ ١٠,٧ ١8,٩ ١٧,4 4٥,٩ أنهى المرحلة الجامعية \ بعد الجامعية

المنطقة
4,6 ١3,٩ ١8,٩ ١4,8 4٧,8 المدن في المناطق الحدودية 
6,3 ١٠,٠ ١6,4 ١٥,4 ٥١,٩ **المدن األُخرى 
٧,٠ ٧,٥ ١6,٢ ١6,٥ ٥٢,8 المدن الكبيرة     
6,٠ ١١,٢ ١6,٥ ١4,٩ ٥١,4 المدن الصغيرة     

العمل
4,٢ ١٠,4 ١6,٧ ١3,٧ ٥٥,٠ ربة منزل 
4,٥ ٩,٩ ١٧,8 ١٥,6 ٥٢,٢ موظف في القطاع الخاص 
٩,6 ١١,٢ ١4,4 ١4,٧ ٥٠,١ أرباب العمل 
8,٢ ١4,8 ٢6,٢ ١٥,٢ 3٥,6 طالب\ة 
4,٩ ٩,4 ٩,4 ١٥,٢ 6١,١ متقاعد 
4,٧ ١3,٩ ١٥,٧ ١٥,٧ ٥٠,٠ موظف في القطاع العام 
6,6 6,6 ١٧,٠ ٢١,٧ 48,١ عاطل عن العمل 
٢,٥ 8,٥ ١8,3 ١8,3 ٥٢,4 أصحاب المهن الحّرة 
١٢,٠ ١٢,٠ ٢4,٠ ٢٠,٠ 3٢,٠ ***غير ذلك 
6,٠ ١٠,8 ١6,٩ ١٥,3 ٥١,٠ بشكل عام 

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    * 
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً..  ***
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نتائج نقاشات المجموعات المرّكزة: المسافة االجتماعية
من أجل دعم البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق االستبيانات وفهمها بشكل أوضح ، ُسئل المشاركون في مجموعات النقاشات 
المرّكزة عن كيفية تعاملهم وتعامل أقربائهم في إقامة اشكال معينة من العالقات االجتماعية مع السوريين. حيث تم جمع آراء المشاركين 

بطرح أسئلة “ افتراضية “ حول الموضوع. أنواع العالقات التي تم جمعها من ردود هذه المجموعة كانت على التالي :

•   “ يمكنني أن أصبح صديقاً | شريكاً في العمل \ جاراً مع سوري “ 
حيث لم يقل أي مشارك تقريباً “ أنا بالتأكيد صديق لسوري “. ومع ذلك ، كان هناك ردود سلبية وإيجابية تتعلق في أن يصبحوا جيراناً 

لسوريين أو يقوموا بالعمل مع السوريين. 
“ إن كانوا يتسببون بالضجة ويثيرون القلق ، فأنت ال تُريد أن تكون جاراً ألحدهم. قد أُفكر باألمر قبل أن أعيش في    

نفس البناء معهم لكني قد أكون جاراً ألحدهم” أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    
“ أرى ذلك وعياً وامتيازاً. نحن نعيش تنوعأً ثقافياً بسبب وجودهم هنا ، حتى أننا بدأنا بالحصول على وصفات طعام    

تختلف عن طعامنا “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ أنا عملت معهم في السابق ولم أواجه أي مشكلة معهم. لكن أولئك الذين عملوا معهم لفترة أطول واجهوا بعض    

المشاكل “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات    

•   “ لن أُصبح صديقاً مع سوري \ لن أقوم بالعمل مع سوري \ لن أكون جاراً لسوري “
قال مشاركون في مجموعة أُخرى أنهم لن يقوموا بإنشاء العالقات االجتماعية مع السوريين في تركيا حيث أن غالبية هذه المجموعة 
أفادت بأنها ال تريد العمل مع السوريين ألنهم ١-ال يعجبهم طريقة عمل السوريين ، كما أنهم يعتبرونهم ال يعملون بالشكل المطلوب 
والكافي ٢- وألنهم ال يثقون بالسوريين. أما الذين ال يريدون أن يصبح السوريين جيراناً لهم ، فقد كانت األسباب الكامنة وراء رفضهم 
لهذا بأن نمط معيشة السوريين يختلف عن نمط معيشتهم ، وبأنه هناك العديد من األشخاص الذين يسكنون في البيت الواحد ، كما أّن 
غالبيتهم يثيرون الضجة في ساعات الليل المتأخرة. وأعرب بعض المشاركين أيضاً من خالل تجاربهم الشخصية أو مما سمعوه من أحد 

األشخاص بأن السوريين ال يلتزمون بالقواعد والقوانين وأنه ليس لديهم ثقافة العيش المشترك.
“ عمل والدي لفترة وكيالً للعقارات في منطقة بتيكانت. أحياناً كنت أشعر بالتوتر حول ما إن كان السوريين سوف    
يدفعون األجار الشهري أم ال. ألنه في النهاية أنا ال أعرف هؤالء األشخاص. كنت أقلق من الموضوع بغض النظر عن   

كوني إنسانياً.” أنقرة –مجموعة نقاش األكاديميين األتراك   
“ ال اريد العيش معهم بأي شكل من األشكال ” هاتاي – مجموعة نقاش النساء التركيات    

“ ليس من الجيد التعامل معهم. لنفترض أنك قمت بفتح عمل معهم. كيف سوف يكون؟ هؤالء تحت حماية مؤقتة ، لهم      
كيف  سيذهبون.  غدا  ربما  ولكن  اليوم  هنا  هم  بهم؟  الوثوق  يمكنك  كيف   ، أيضا  ومحدودة.  مختلفة  والتزامات  حقوق     

ستجدهم؟ “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

كانت آراء بعض المشاركين حول موضوع أن يكونوا جيراناً مع السوريين على النحو التالي:    •
“ إننا غير ممنونين ونشتكي من جارنا الحالي. إنهم يرمون الكثير من القمامة في الخارج. “ هاتاي-مجموعة نقاش      

أرباب العمل والعاملين األتراك   
     “ أنا ال أسمح لحفيدي بالذهاب إلى البقال في أسفل البناء ألني أخاف من أن يصيبه مكروه. يجب أن يسكن السوريين 

في المخيمات وليس في المدن. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء   
“مع األسف ، لم أكن ألريدهم أن يصبحوا جيراناً لي. ألنهم يعيشون حياتهم في الليل. “ هاتاي – مجموعة نقاش      

األساتذة األتراك    
“ قررت لجنة الُمجمع الذي نسكن به أن ال تسمح للسوريين باستئجار البيوت في مجمعنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش      

األساتذة األتراك    

األشخاص الذين ذكروا بأنهم يريدون أن يدرس األطفال السوريين مع أطفالهم في نفس الصفوف أشاروا إلى أّن هذا األمر    •
سوف يُمكن أطفالهم من رؤية التنوع االجتماعي والثقافي في سن ُمبكر ، وبأن هذا االختالط هو أمر مفيد ألطفالهم. بمعنى آخر ، قال 
هؤالء األشخاص بأنهم اتخذوا هذا الخيار ألنهم يفكرون في تعليم أطفالهم القيم األخالقية والضمير ، على الرغم من أنهم مدركون بأن 

أطفالهم لن يتمكنوا من الحصول على تعليم بجودة عالية في هذه الصفوف المختلطة. 
“ أحبذ الفكرة ألن االعتراف ومعرفة الثقافات المختلفة في سن مبكرة هو أمر جيد. أنا شخصياً أحبذ أن يكون هناك     

صفوف تحتوي على طالب من ثقافات مختلفة الكتسابهم لهذه الثروة الثقافية. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك   
“ بالطبع أنا أحبذ فكرة أن يدرس ابني مع طفل الجئ على وجه الخصوص. كما أريده أن يتكلم معهم ويصبح صديقاً     

لهم ويساعدهم لكي يتجاوزوا صدمة الحرب. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك     
“ يوجد في صف ابني أطفاالً سوريين. بالطبع نحن نعيش بعض المشاكل الصغيرة التي تتعلق باللغة معهم. يُمكن      
لبعض األطفال أن يكونوا أشقياء للغاية كما هو الحال لدينا في مجتمعنا. برأيي ال يوجد أي مانع في أن يدرسوا في نفس     

الصفوف فهم في النهاية أطفال. “ هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك      
     “ في صفي ، قمت بإجالس األطفال السوريين مع األطفال األتراك. ولم أقوم بوضع األطفال السوريين جنباً إلى 
جنب لكي يتمكنوا الطالب األتراك والسوريين من مساعدة بعضهم البعض وتعلم أشياء مختلفة من بعضهم ، ولم أحصل     
على أي شكوى من األهالي أيضاً. في البداية لم يلعبوا مع بعضهم البعض كثيراً لكنهم بدأوا في االنسجام واللعب مع بعضهم      

مع مرور الوقت. “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك    
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•   أما الذين أفصحوا بأنهم ال يريدون أن يدرس أطفالهم في نفس الصفوف مع األطفال السوريين ، أوضحوا أن سبب خيارهم 
هذا ينطلق من أن جودة التعليم في المدارس سوف تنخفض إن قاموا بهذا الدمج. 

“ هذا المزج هو أمر جيد للغاية من حيث التنوع الثقافي في المراحل الجامعية. لكنه قد يواجه بعض التحديات في      
المراحل االبتدائية. أنا ال أقول بأنه يجب فصل الطالب عن بعضهم ولكن يمكن جعل التعليم أكثر صعوبة في مرحلة كسب     

المعلومات األساسية في هذه المراحل. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    
“ ال يتعلق األمر بكون األطفال هم سوريين. لكنني ال أريد هذا كونه سيؤدي إلى تراجع تعليم طفلي إلى مستويات أدنى. “      

هاتاي – مجموعة نقاش النساء التركيات    
“ نظام التعليم لدينا مبني على االختبارات وبسبب السباق الذي يحصل في تركيا للحصول على المقاعد الدراسية      

فإنني أشعر بالقلق بأن يتراجع مستوى طفلي لدرجة ال تُمكنه من خوض تلك االختبارات. “    
هاتاي –مجموعة نقاش النساء التركيات     

إن غالبية المشاركين أبدوا بأنهم قد يتزوجون من سوري\ة في حال كان الشخص مناسباً بغض النظر عن إثنية أو جنسية    •
الشخص اآلخر ، علماً أن قسم من المشاركين ذكروا آراء سلبية عن وجود السوريين في تركيا وبأنهم ال يريدون أن يبقى السوريين 
في بلدهم. مجموعات من اليافعين األتراك وخاصة الطالب ذكروا بأنه أمر طبيعي بالنسبة لهم إن اختاروا الزواج من سوري\ة ، لكنهم 

يعتقدون بأن أسرهم وذويهم قد يعارضون هذا الزواج حيث صرح البعض: 
“ ال أجد أي مشكلة في زواجي من سوري لكن أهلي قد يعترضون على ذلك. “     

أنقرة-مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    
“ إن ُكنت قد وقعت في حب ذاك الشخص ال يهمني عرقه أو جنسيته. لكن بالطبع مشكلة موافقة العائلة قد تكون     

واحدة من المشكالت التي قد أواجهها. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك   
“ ال أتوقع بأن عائلتي سوف تكون سعيدة جداً بهذا األمر لكنني في النهاية سأتزوجه. وبصراحة لن أُمانع إن قام      

أوالدي بالزواج من أحدهم أيضاً. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ أنا ال أُفرق بين كردي أو تركي أو عربي أو سني أو علوي ، يكفيني أن أنظر إلى الشخص نفسه ، لكّن عائلتي      

قد تعترض على ذلك. “ استنبول – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك    

للزواج من  الرافضة  اإلجابة  أُنسبت هذه  المجموعة  يتزوجوا من سوري\ة. في هذه  لن  بأنهم  المشاركين ذكروا  بعض    •
السوريين للنساء التركيات في غالبية بارزة. في حين أن بعضهم أشار إلى أّن األمر ال يتعلق بالسوريين وحدهم وبأنهم يعارضون الزواج 
من أي شخص أجنبي. قال القسم اآلخر أن هذه التفضيالت ليست انعكاساً لمبدأ “ عدم الزواج من أجنبي “ بل هي خيار واع بعدم الزواج 

من السوري تحديداً. 
“ أعتقد أنه من الصعب الزواج من أحد يمتلك قاعدة ثقافية مختلفة عني. ليس فقط كونه سوري الجنسية ، األمر     

ينطبق حتى على اإلنكليز. “ استنبول – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك    
“ لن أتزوج. ال أعتقد بأننا سنكون منسجمين ثقافياً. األمر ينطبق على كل األجانب وليس فقط السوريين. “     

هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل األتراك   
“ ال أُحبذ األمر. نحن أُناس مختلفون جداً عنهم. ال أعتقد بأنها سوف تكون عالقة صحية. بصراحة أنا أيضاً ال أُحبذ     

فكرة أن يرتبط شخصاً من األشخاص المقربين لي من أحدهم. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك   
“ أنا ال أُحبذ األمر ألن نمط حياتهم يختلف عنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك     

“ أُفّضل أن أبقى في البيت ألربعين عاماً على أن أتزوج من سوري. “     
استنبول – مجموعة أرباب العمل والعاملين األتراك     
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8. موارد المعيشة : كيف يوفر السوريين سبل عيشهم في تركيا

تُظهر دراسات مؤشر الضغط للسوريين بأنه على الرغم من عيش المجتمع التركي مع السوريين ، إال أن تصوراتهم حول “ كيف يعيش 
السوريين في تركيا “ غير مكتملة إلى حد كبير وتستند على معلومات غير صحيحة ، وأن السبب الكامن وراء ذلك هو األحكام المسبقة 
والتضليل. يرتبط أحد الجوانب األكثر لفتاً للنظر بموضوع االقتناع بـ “ المساهمة المالية المعطاة للسوريين من قبل الدولة التركية “ التي 
يُزعم بأنها تُقدم للسوريين والتي ال صلة لها بالوضع الحقيقي والواقع. عند سؤال المشاركين “ كيف يؤّمن السوريين في تركيا معيشتهم 
“ )من خالل طرح اإلجابات المتعددة( ، وجدنا أن أكثر من ٨٥٪ من المجتمع التركي )٨٦.٢٪ في دراسة ٢٠١٧ و ٨٤.٥٪ في دراسة 
٢٠١٩( ُمقتنع بأن السوريين في تركيا يعيشون بواسطة “ الدعم المقدم لهم من قبل الدولة التركية “.  هذا األمر يشّكل إحدى العقبات 
الرئيسية أمام سياسة االنسجام. يأتي اعتقاد أن السوريين يؤمنون عيشهم في تركيا من خالل العمل وكسب رزقهم بأنفسهم في المرتبة 
الثالثة. حيث ارتفعت هذه النسبة قليالً من ٤٩.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى ٥٠.٩٪ في دراسة عام ٢٠١٩.  مع ذلك ، يبقى خيار “ 
التسول “ في نسبة عالية تُقدر بـ ٥٤.٢٪ ، حيث يكشف هذا األمر استدامة التصورات السلبية المتعلقة بتأمين السوريين لمصدر دخلهم 
ومعيشتهم في تركيا. من جانب آخر،  كان ملفتاً للنظر ارتفاع نسبة الذين أجابوا بأن السوريين يؤمنون عيشهم من خالل “ المساعدات 
الُمقدمة من قبل المنظمات والمؤسسات األجنبية “ من ٤.٨٪ إلى ٨٪. في هذا الصدد ، يُمكن القول أن هذه الزيادة قد تأثرت بالحمالت 
الترويجية التي قامت بها بعض مؤسسات االتحاد األوروبي والتي أُهملت لفترة طويلة. أما خيار “ من ُمحبي \ فاعلي الخير “ فقد 
تناقص بنسبة ١٠ نقاط ) أي من ٣١.٩٪ إلى ٢١٪ (. مما يشير إلى انخفاض نسبة التضامن العاطفي للمجتمع التركي تجاه السوريين. 

عندما ُوجه سؤال “ كيف تؤمنون مصدر دخلكم؟ “ للسوريين ، أجاب أكثر من ٣٩٪ من المشاركين السوريين في دراسات “ مؤشر 
الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ و “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ على أنهم يقومون بتأمين مصدر دخلهم من خالل “ العمل “ ، مما 
يعني بأن هناك ما يقارب المليون سوري يعملون بشكل نشط في تركيا، ١١٣ هذا األمر يدل على أن الواقع مختلف قليالً عن إجابات 
الطرف اآلخر من البحث. )انظر إلى الجدول رقم ٨٧(. في دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية ILO، ذكر بأن ٩٣٠ ألف سوري ممن 
هم فوق عمر الـ ١٥ عاماً يعملون في تركيا.   لذلك ، فإن هذا التصور الخاطئ عن كيفية تأمين السوريين لمعيشتهم في تركيا يكشف 

أيضاً عن غياب استراتيجية للتواصل. 

SB-2019 - جدول ٢8 : كيف يؤمن السوريين مصدر دخلهم\ معيشتهم في تركيا؟ )إجابات ُمتعددة(

84,٥ ١.٩١8 86,٢ ١.8٠١ عن طريق المساعدات المقدمة من الدولة التركية ١ 
٥4,٢ ١.٢3١ 6٥,١ ١.3٥٩ عن طريق التسّول ٢ 
٥٠,٩ ١.١٥٥ 4٩,8 ١.٠4٠ عن طريق العمل 3 
٢١,٠ 4٧8 3١,٩ 666 بمساعدة محبي الخير 4 
٩,6 ٢١8 8,١ ١٧٠ بمساعدة المنظمات\األوقاف\الجمعيات ٥ 
8,٠ ١8١ 4,8 ١٠١ بمساعدة المنظمات \ الدول األجنبة 6 
١,٠ ٢٢ - - غير ذلك ٧ 

١,4 3١ ٠,٩ ١٩ ال أعلم \ ال توجد إجابة    

الترتيب

#

مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

#% %

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_738618.pdf ، ١١٣      منظمة العمل الدولية يف سوق االعمل الرتكية،  بيانات من استبيان مؤسسة االحصاء 

الرتكية  تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٨\٠٣\٢٠٢٠



SB-2019  - جدول ٢٩ : كيف يؤمن السوريين مصدر دخلهم\ معيشتهم في تركيا؟ )إجابات ُمتعددة ٪(
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الجنس
١,8 ٠,6 ٧,3 8,٩ ٢٢,3 46,٧ ٥3,٧ 8٥,4 امرأة 
٠,٩ ١,3 8,6 ١٠,3 ١٩,8 ٥٥,٠ ٥4,٧ 83,٥ رجل 

العمر
١,4 ١,6 ٥,٢ ٧,٥ ٢٠,4 ٥٠,٠ ٥٧,٠ 8٠,3 ما بين ١8-٢4 
١,٢ ٠,4 ٩,4 ٩,3 ٢١,٧ 4٩,4 ٥8,٧ 8٥,4 ما بين ٢٥-34 
٠,٩ ٠,6 ١٠,4 ١٢,٩ ٢3,١ ٥4,٩ 4٧,3 8٥,٢ ما بين 44-3٥ 
١,٩ ٠,٩ ٧,٥ ٩,١ ١8,٥ ٥١,4 ٥١,4 83,٢ ما بين ٥4-4٥ 
٢,4 ١,6 ٧,١ 8,3 ١٩,3 4٥,٧ ٥٥,٥ 8٩,4 ما بين ٥٥-64 
- ١,8 4,4 ٧,٩ ٢4,6 ٥٠,٩ 64,٠ 86,٠ أكبر من 6٥ 

التعليم
٧,١ - 3,6 3,6 ١٠,٧ 3٢,١ ٥٠,٠ ٧8,6 *ال يعرف القراءة والكتابة 
٥,١ - ٥,١ ٢,6 ٧,٧ 46,٢ 66,٧ 8٩,٧  يعرف القراءة والكتابة 
٢,١ ١,٠ 8,١ 8,٧ ١٩,٧ 4٧,4 ٥٠,3 83,6  أنهى المرحلة االبتدائية 
١,٠ ١,٠ 4,٧ ٧,٩ ١6,8 ٥٢,١ ٥3,4 84,3 أنهى المرحلة اإلعدادية 
٠,8 ٠,8 ٧,3 ١٠,٢ ٢١,٧ ٥٢,8 ٥١,١ 8٥,6  أنهى المرحلة الثانوية 
١,٠ ١,٢ ١١,8 ١٢,٠ ٢6,6 ٥٢,4 63,4 83,٧ المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
٢,4 - ١٥,4 ١٥,4 ١3,٩ ٥3,٢ 34,٢ 8٢,٩ المدن في المناطق الحدودية 
١,١ ١,٢ 6,١ 8,١ ٢٢,٩ ٥٠,٢ ٥٩,3 84,٩ **المدن األُخرى 
٠,8 ١,8 4,٠ ١٢,3 ٢3,8 ٥٧,٢ 66,٧ 8٥,٢ المدن الكبيرة 
١,٢ ٠,٩ ٧,١ 6,٠ ٢٢,4 46,8 ٥٥,٧ 84,٧ المدن الصغيرة 

العمل
٢,6 ٠,٢ 6,٢ ٧,٩ ٢4,٠ 48,٧ 4٩,3 84,6 ربة منزل 
٠,8 ٠,6 8,٩ ١١,٥ ٢٠,٠ ٥٠,4 ٥8,١ 8٥,8 موظف في القطاع الخاص 
٠,٩ ١,8 ١١,٠ ٩,8 ١٩,٩ ٥8,٧ ٥١,4 8٢,٠ أرباب العمل 
٠,4 ١,6 ٥,٧ 8,٢ ٢3,3 ٥4,3 ٥8,٠ 8٢,٩ طالب\ة 
١,8 ٠,٩ ٧,6 8,٩ ٢١,٠ 4٥,١ 6٠,3 8٧,٩ متقاعد 
٢,8 ٠,٩ ١٠,١ ١3,8 ٢3,٩ 46,8 ٥٥,٠ 8٥,3 موظف في القطاع العام 
٠,٩ ٠,٩ 3,٧ ١3,٠ ١6,٧ 4٥,4 ٥8,3 88,٠ عاطل عن العمل 
- ٢,4 6,١ ٧,3 ١3,4 46,3 4٧,6 ٧٩,3 أصحاب المهن الحّرة 
- - ١6,٠ - 8,٠ 44,٠ 44,٠ 8٠,٠ ***غير ذلك 
١,4 ١,٠ 8,٠ ٩,6 ٢١,٠ ٥٠,٩ ٥4,٢ 84,٥ بشكل عام 

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.   ***
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المدن في  السوريين  استقرار  سنوات  أوائل  في  حيث  أكثر.  ال  انطباع  مسألة  هو  الصدارة  التسول  خيار  احتالل  أن  الواضح   من 
)٢٠١٣-٢٠١٤( ساد انطباع “ تسول “ السوريين في المجتمع التركي. بعبارة أخرى ، أصبح التسول أداة “ توسيم “ شائعة مع وصول 
السوريين إلى المناطق الحضرية. على الرغم من أن صورة المتسول السوري التي تظهر في إشارات المرور أو في مراكز المدن 
العدد اإلجمالي  قليلة من  قلة  يكادوا أن يكونوا  الذين يتسولون  السوريين  أولئك  الحقيقة ، إال أن  ما من  الكبيرة هو أمر قريب نوعاً 
للسوريين. مع ذلك ، عند توجيه سؤال “ كيف يعيش السوريين في تركيا؟ “ كانت اإلجابة على خيار “ عن طريق التسول “  في عام 
٢٠١٩ مرتفعة للغاية حيث بلغت ٥٤.٢٪. يُمكن القول بأن هذه النتيجة هي المؤهل الذي يُستخدم كوسيلة لـ “ االستبعاد “ السوريين 

من المجتمع.  

٩. نظرة خارجية إلى المجتمع

في بحث مؤشر الضغط للسوريين، ُطرحت بعض األسئلة لفهم وجهات النظر الخارجية للمشاركين عن المجتمعات التي يعيشون فيها. 
حيث تُقدم هذه األسئلة الفرصة للمشارك في أن يعبر عن نفسه في بعض األحيان وأن يُقيم وجهات نظر األفراد في المجتمع الذين يعيش 

فيه ويتكلم عنه “ بالنيابة عن المجموعة “. 

الُملفت للنظر اإلجابات الواردة على السؤال الُمحدد بعنوان “ كيف يتعامل مجتمعنا مع السوريين في بالدنا “. فبحسب ٢٩.١٪ من 
المواطنين المشاركين في الدراسة فإن “ المجتمع التركي احتضن السوريين “ ، أما ٣٠.٨٪ أفادوا بأن المجتمع “ يفعل ما في وسعه 
ألجل السوريين “. بعبارة أُخرى ، فإن نسبة أولئك الذين يعتقدون بأن المجتمع التركي لديه موقف إيجابي تجاه السوريين يصل إلى 
٦٠٪ في المجموع. على الرغم من هذا النهج اإليجابي ، تم ذكر أنماط السلوك “ الحرج “ و “ السلبي “ أيضاً. فبلغت نسبة الذي أجابوا 
على االقتراح القائل بأن “ شعبنا يستغل السوريين باعتبارهم أيدي عمالة رخيصة “ الـ ١٨٪ ، ونسبة الذين يوافقون على الرأي القائل 
بأن “ شعبنا يُهين السوريين “ بلغ حوالي ٦٪. أما نسبة الذين يوافقون على عبارة “ شعبنا يُعامل السوريين معاملة سيئة “ كانت ٥.٨٪. 
من ناحية ، يُمكن قراءة هذا على أن المجتمع يُقدم دعماً جاداً للغاية للسوريين ، ولكن على الرغم من هذا الدعم ، ال تزال هناك نظرة 
انتقادية داخلية. ينعكس هذا الوضع أيضاً في التغيير بين نتائج “ مؤشر الضغط للسوريين -٢٠١٧ “ و “ مؤشر الضغط للسوريين 
-٢٠١٩ “. حيث أن انخفاض هذا االنتقاد الداخلي يكشف أيضاً عن انخفاض نسب خيارات “ المجتمع التركي يفعل ما في وسعه “ و “ 

المجتمع التركي رحب بالسوريين “.  ١١٤

SB-2019 - جدول 3٠ : أي من العبارات التالية هي األمثل في وصف كيفية معاملة مجتمعنا للسوريين ؟  

3٠,8 6٩٩ 3٢,6 68١ يفعل شعبنا ما في وسعه من أجل السوريين ١ 
٢٩,١ 66٠ 3٢,٩ 68٧ حضن شعبنا السوريين ٢ 
١8,٠ 4١٠ ١8,٧ 3٩١ شعبنا يستغل السوريين باعتبارهم أيدي عمالة رخيصة 3 
6,٠ ١3٧ 6,٩ ١44 شعبنا يُهين السوريين 4 
٥,8 ١3١ ٥,8 ١٢١ شعبنا يتعامل بطريقة سيئة مع السوريين ٥ 

١٠,3 ٢34 3,١ 6٥ ال أعلم \ ال توجد إجابة   
١٠٠,٠ ٢.٢٧١ ١٠٠,٠ ٢.٠8٩ المجموع 

الترتيب

# #% %

:١١٤     السوريون يف تركيا: بحث القبول واالنسجام االجتامعي ٢٠١٤ ، 

.الشعب الرتيك يرحب بالالجئني السوريني«: »املشاركون: »أوفق« بنسبة 7٨٪ ، »غري موافق« بنسبة: ٨.٪9«

مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧
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SB-2019 – جدول 3١ : أي من العبارات التالية هي األمثل في وصف كيفية معاملة مجتمعنا للسوريين ؟  )٪(

  يفعل شعبنا
 ما في وسعه من أجل

السوريين
  حضن شعبنا
السوريين

شعبنا يُهين
السوريين 

شعبنا يستغل
 السوريين باعتبارهم 
أيدي عمالة رخيصة

  شعبنا يتعامل
 بطريقة سيئة مع

السوريين
 ال أعلم \ ال
توجد إجابة

الجنس
١3,٠ 6,٠ 6,3 ١٥,٥ 3٠,٠ ٢٩,٢ امرأة 
٧,6 ٥,6 ٥,8 ٢٠,6 ٢8,١ 3٢,3 رجل 

العمر
٩,٥ ٧,٥ 8,٧ ٢4,6 ٢٥,١ ٢4,6 ما بين ١8-٢4 
٩,٢ ٧,3 ٧,٧ ١٩,٧ ٢٧,8 ٢8,3 ما بين ٢٥-34 
٩,4 ٥,٩ ٥,٠ ١4,6 ٢٩,6 3٥,٥ ما بين 44-3٥ 
١٢,6 4,٢ ٥,4 ١٧,8 ٢٩,٢ 3٠,8 ما بين ٥4-4٥ 
٩,٥ 3,١ 3,١ ١٥,4 3٢,٧ 36,٢ ما بين ٥٥-64 
١٥,٩ 3,٥ ٢,6 ٩,6 38,6 ٢٩,8 أكبر من 6٥ 

التعليم
١٠,٧ - 3,6 - 3٩,3 46,4 *ال يعرف القراءة والكتابة 
٥,١ ٢,6 - ١٠,3 ٥6,4 ٢٥,6 يعرف القراءة والكتابة 
١٠,6 4,8 4,٧ ١3,١ 3٢,٧ 34,١  أنهى المرحلة االبتدائية 
8,8 6,3 4,٢ ١4,٧ 3١,4 34,6 أنهى المرحلة اإلعدادية 
١٢,٩ ٥,٥ 6,8 ٢٠,3 ٢٥,٥ ٢٩,٠  أنهى المرحلة الثانوية 
٧,6 ٧,٥ 8,٥ ٢4,6 ٢٥,6 ٢6,٢ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
٧,٠ ١,3 3,٠ ١٢,3 3٥,٧ 4٠,٧ المدن في المناطق الحدودية 
١١,٢ 6,٩ 6,8 ١٩,٥ ٢٧,4 ٢8,٢ **المدن األُخرى 
١٠,3 8,٠ 3,٥ ١٥,٥ 3١,٢ 3١,٥ المدن الكبيرة    
١١,6 6,4 8,4 ٢١,٥ ٢٥,٥ ٢6,6 المدن الصغيرة    

العمل
١٢,6 4,4 ٥,١ ١٠,٧ 34,٢ 33,٠ ربة منزل 
١١,٩ 4,٧ 8,٧ ٢٢,3 ٢4,3 ٢8,١ موظف في القطاع الخاص 
٥,3 6,8 6,4 ١6,٢ ٢8,3 3٧,٠ أرباب العمل 
١١,٠ ٩,٠ ٧,8 ٢٥,6 ٢3,٧ ٢٢,٩ طالب\ة 
١٢,٩ 4,٠ 3,١ ١6,6 3٢,١ 3١,3 متقاعد 
١٠,١ 6,4 3,٧ ١٩,3 ٢8,4 3٢,١ موظف في القطاع العام 
١,٩ ٥,6 3,٧ ٢٧,٧ 3١,٥ ٢٩,6 عاطل عن العمل 
٧,3 ٩,8 3,٧ ٢٠,٧ 3٢,٩ ٢٥,6 أصحاب المهن الحّرة 
3٢,٠ 8,٠ 4,٠ ١٢,٠ ٢8,٠ ١6,٠ ***غير ذلك 
١٠,3 ٥,8 6,٠ ١8,٠ ٢٩,١ 3٠,8 بشكل عام 

هذه نتائج ٢8 أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى   **

خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.   ***
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التأييد المقدم لخيار “ شعبنا يفعل مافي وسعه ألجل السوريين “ أتى في الغالب من المجموعات الديمغرافية التالية: من 
األعمار ما بين ٥٥-٦٥ عاماً ، والرجال منهم أكثر من النساء ، واألُميين ، والقاطنين في المدن في المناطق الحدودية. 
كما بلغت نسبة من أيدوا خيارات “ شعبنا يُهين السوريين “ و “ شعبنا يتعامل مع السوريين بشكل سيء “ الـ١١.٨٪ ، 
حيث كان غالبهم من الفئة العمرية ما بين ١٨-٢٤ سنة ، ومن خريجي الجامعات ، والقاطنين في المدن الصغيرة )خارج 

المناطق الحدودية(. 

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: النظر إلى ُمجتمعك من الخارج

ُسئل المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة عن آرائهم فيما يتعلق بتعامل كل من البلديات و السكان 
المحليين في مدينتهم مع السوريين. حيث كان اآلراء المتعلقة بالسوريين على الشكل التالي: 

وبأن  الزمن  تتغير مع مرور  هاتاي  نظر سكان  وجهات  أن  الواضح  هاتاي: من  مدينة  ُسكان  آراء   
إلى  السوريين  قدوم  األولى من  السنوات  ففي  الشديد.  التوتر  إطار من  في  اآلن أصبحت تسري  العالقات 
تركيا أبدى ُسكان المدينة التعاطف والتسامح لكن مع مرور السنوات بدأت هذه العواطف تتحول إلى مشاعر 
االنزعاج والضيق حيث أصبحت تضع المسافة بين سكان هاتاي والسوريين. من الجانب اآلخر، فإن سكان 
هاتاي ليس لديهم معلومات كافية عن تقرب اإلدارات المحلية من السوريين لكن بعض المشاركين أشار إلى 

أن بعض البلديات تستخدم السوريين في االنتخابات ألجل مصالحها السياسية. 

التعاطف  أظهروا  عنتاب  مدينة غازي  فإن سكان  هاتاي،  في  كما  عنتاب:  مدينة غازي  ُسكان  آراء   
والدعم للسوريين في السنوات األولى من مجيئهم إلى تركيا. بالنسبة لبعض المشاركين، فإن هذا النهج بدأ 
يتضائل مع مرور الوقت كما هو الحال في مدينة هاتاي، أما بالنسبة للمشاركين اآلخرين في مدينة غازي 
عنتاب فإن نهج بعض المحليين تجاه السوريين ال يزال غير سلبي. أما أبرز الشكاوى التي أبداها أهالي 
غازي عنتاب من السوريين الموجودين في مدينتهم كانت بأن السوريين في المدينة هم انطوائيين على 

نفسهم )كمجموعة( وأنه ال يوجد تواصل بين المواطنين األتراك والسوريين في مدينة غازي عنتاب. 

آراء ُسكان مدينة استنبول: عبر عدد من المشاركين األتراك القاطنين في مدينة استنبول، خاصةً الذين   
يعيشون في المناطق “ الحديثة “ فيها أو الغربيّة بأنهم لم يكونوا على دراية بوجود السوريين في تركيا لفترة 
زمنية طويلة. وأفاد عدد من قاطني  مناطق مثل “ بيشيكتاش “ و “ مجدية كوي “ بأنهم ال يرون السوريين 
كثيراً في مناطقهم. من طرف آخر، أفاد بعض االستنبوليين بأن السوريين يُستغلون من قبل أصحاب األعمال 

األتراك ويعملون بأجور زهيدة. 

آراء ُسكان مدينة أنقرة: لقد امتنع وتحفظ المشاركين في مجموعات النقاشات التركية على إعطاء أية   
معلومات عن أو على السوريين الموجودين في مدينتهم. لكن من جهة أُخرى،  يُمكن القول بأن اآلراء القليلة 
التي ُطرحت كان سلبية في العموم وبأن األنقراويين ينظرون بنظرة سلبية للسوريين المتواجدين في تركيا. 
حيث أشار إلى ذلك أحد المشاركين األتراك حين أدلى بأنه شًكل هذه النظرة السلبية من موقف حدث مرةً 
أمامه في الحافلة \ الباص. كما أفاد البعض بأن هذه النظرة السلبية تتجلى في أن السوريين ينجبون األطفال 

بكثرة وألن هناك خوف من بقائهم في تركيا إلى األبد. 

١٠.المخاوف : األمن والسالم والقبول االجتماعي

في هذه الدراسة تم اختبار والتأكد من صحة الدعم والقبول الذي أبداه المجتمع التركي تجاه السوريين الذين يعيشون في 
تركيا. مع ذلك ، فإن الحجة القائلة بأن “ مستوى القبول االجتماعي  ال يزال مرتفعاً جداً “ ال تتوافق مع مفهوم “ الُحب “ و 
“ الدعم “ بل مع مفهوم “ التحمل “. كما أن هناك واقع آخر يقول بأن المجتمع التركي يُبدي القلق والمخاوف الكبيرة تجاه 
هذا الموضوع. في هذا الصدد ، تم اختبار موضوع “ القبول االجتماعي العالي ولكن في نفس الوقت الهش “ في بحث “ 
مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ عن طريق طرح أسئلة و خيارات مختلفة كما كان األمر في دراسة “ مؤشر الضغط 
للسوريين -٢٠١٧ “. وهكذا ، تم الكشف عن أسباب وأنواع وأبعاد مخاوف المجتمع التركي بشأن السوريين في تركيا. 
من الضروري اإلفادة بأن مخاوف المجتمع التركي تميل إلى الزيادة في كل الخيارات. حيث أنه في بحث “ مؤشر الضغط 
للسوريين -٢٠١٧ “ كان متوسط مستوى القلق يُمثل ٣.٢٢ من أصل ٥ نقاط ، بينما ارتفع هذا المستوى إلى ٣.٥٨ نقاط 

في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين – ٢٠١٩ “.١١٥ 

١١5      يف مؤرش »الضغط للسوريني ٢٠١7« تم تضمني 6 مجاالت للقلق ،أما يف دراسة »مؤرش الضغط للسوريني ٢٠١9« فكانت املجاالت 9
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 مع ذلك ، فإن تأثير وإدراك السوريين لهذه المسألة ما زال محدوداً للغاية. وهذا يدل أنه على الرغم من الخطاب القاسي 
والمخاوف الموجودة لدى المجتمع التركي إال أنه في الحياة اليومية هناك واقع آخر يدل على مستوى من التسامح والقبول 

االجتماعي. 

تُظهر إجابات سؤال “ إلى أي مدى تشعر بالمخاوف التالية بسبب وجود السوريين في بالدنا؟ “ بشكل واضح بأن مستوى 
القلق هو في مرحلة خطيرة ويميل إلى الزيادة وبأن القبول االجتماعي المرتفع هو في موضع هش للغاية. في هذا الصدد، 
من أخطر المخاوف المتعلقة بالسوريين هو مفهوم التعرض للـ “ الضرر \ األذى “. حيث كان مستوى القلق الذي يعيشه 
األتراك بسبب السوريين هو ٣.٦ من أصل ٥ نقاط )أي ٧٣٪( ، وهو معدل مرتفع للغاية.١١٦ واحدة من بين المخاوف 
المذكورة هي الناحية “ االقتصادية واالقتصاد “ حيث أجاب ٧٦٪ )بمعدل ٣.٨ نقاط ( من المشاركين األتراك بأن “ أعتقد 
بأن السوريين سوف يتسببون بالضرر القتصاد بلدنا “ حيث أنه لم يكن من الواضح ما هو مفهوم “ الضرر “ الُمعبر عنه 
هنا. يأتي بعد ذلك خيارات مثل “ أعتقد بأن السوريين قد أخلوا بسالم المجتمع باختالطهم في الجرائم مثل العنف والسرقة 
والتهريب والدعارة “ و “ أعتقد بأن جودة الخدمات العامة سوف تصبح رديئة بسبب السوريين “ حيث قُيمت هذه المخاوف 
بـ ٣.٧ نقاط أي ٧٣٪. أما خيارات أُخرى مثل “ أعتقد أن السوريين سوف يضرون بمجتمعنا “ و “ أعتقد بأن السوريين 

سوف يضرون بالبنية االجتماعية والثقافية في تركيا “ تلقت الدعم من المجتمع التركي بمعدل ٣.٦ نقاط أي ٧٢٪. 

١١6      يف دراسة »السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام ٢٠١٤« :

»أعتقد أن رعاية هذا العدد الكبري من طالبي اللجوء يرض باالقتصاد الرتيك« مجموع التأييد عىل الخيار: 7٠.٨٪ / مجموع االعرتاض عىل الخيار: ٢١.٤٪

»أعتقد أن السوريني يرضون السلم االجتامعي واألخالق من خالل االنخراط يف العنف والرسقة والتهريب والدعارة« مجموع التأييد عىل الخيار: 6٢.٣٪ /  مجموع االعرتاض عىل الخيار: ٢٣.١٪

»سوف يتسبب السوريني مبشاكل كبرية إن بقيوا يف تركيا« مجموع التأييد عىل الخيار: 76،5٪ / مجموع االعرتاض عىل الخيار: ١6،5٪

SB-2019 - جدول 3٢ : إلى أي مدى تشعر بالمخاوف التالية بسبب وجود السوريين في بالدنا؟ )٪(

ً  لست ُمتخوفا
على اإلطالق

لست
ُمتخوفاً 

لست
ُمتخوفاً 

حياديُمتخوفُمتخوف ُمتخوف جداً  ال أعلم \ ال توجد
إجابة

١

٢

3

4

٥

6

٧

8

٩

  ٧,4 8,١ ٩6,3 8,١ 3٩,١ 3٧ ٥,٠4,١,٥ ١

 ٩ ١٠,٢,4 ١٩,6 ٧,٧ 4٢٩ ١,٢,3 ٢,٢ ٧٠,٥ 

 ١ ٩,٧ ٩,٠8,٧ ٧,8 38,6 3٧٠ ١,٧,3 3,٢ 

 8,8 8,8 ١٧,6 ٩,٢ 3٧,6 3٢,٢ 6٩,8 3,4

 ١٩ ٩,٢ ١٠,٢,4 ٩,٩ 38,٠ 3٠,8 68,8 ١,٩

 ١١,3 ٧,٧ ٢٢,٥ ١١,٢ 3٢٧,٠ ٩,٩ 66,٢,٩ ٩

 ٢٢,٢ ١١,٠ ١١,٢ 8,4 3٥,6 3٠,4 66,٠ 3,4

 ١٢ ١٢,٩,4 ٢٥,3 8,٢ 38,4 ٢6,6 6١,٥ ٥,٠

 ١١ ١٥,٩,8 ٩,١ ٢٧,٧ 3٢ ٥,١6,٠ 6٢,١ ١,١

الترتيب

أعتقد أن السوريين سوف يتسببون بالضرر القتصاد بالدنا

أعتقد بأن السوريين سوف يضرون بالبنية االجتماعية والثقافية في تركيا

أعتقد بأن جودة الخدمات العامة سوف تصبح رديئة بسبب السوريين

أعتقد أن السوريين سوف يتسببون بالضرر لمجتمعنا

أعتقد بأن السوريين سوف يفسدون الهوية الثقافية التركية

أعتقد بأنهم سوف يصبحون مواطنين وسوف يقررون مصير تركيا المستقبلي

أعتقد بأن السوريين سوف يأخذون أعمالنا

 أعتقد بأن السوريين سوف يضرون بي أو لعائلتي أو للمقربين مني

 أعتقد بأن السوريين قد أخلوا بسالم المجتمع باختالطهم في الجرائم مثل
العنف والسرقة والتهريب والدعارة
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مؤرش الضغط للسوريني
٢٠١7

مؤرش الضغط للسوريني
٢٠١9

الترتيب

٠-٢,٩٩ ٥,٠-3,٠

3,8 3,4 أعتقد بأن السوريين سوف يضرون باقتصاد بالدنا ١ 
 أعتقد بأن السوريين يتورطون في جرائم مثل العنف والسرقة والتهريب مما يفسد أخالق المجتمع وسالمه ٢ 
   3,4 3,٧

 انخفاض أو ضعف في جودة الخدمات العامة التي تُقدمها الدولة بسبب السوريين 3 
   - 3,٧

3,6 3,3 أعتقد بأن السوريين سوف يضرون المجتمع 4 
3,6 3,3 أعتقد بأن السوريين سوف يضرون بالبنية االجتماعية والثقافية التركية ٥ 
3,6 3,٢ متوسط النقاط  
أعتقد بأنهم سوف يصبحون مواطنين وسوف يقررون مصير تركيا المستقبلي 6 
   - 3,٥

3,٥ - أعتقد بأن السوريين سوف يفسدون الهوية الثقافية التركية ٧ 
3,٥ 3,١ أعتقد بأن السوريين سوف يأخذون أعمالنا 8 
3,4 ٢,٩  أعتقد بأن السوريين سوف يضرون بي أو لعائلتي أو للمقربين مني ٩ 

3.٥8 3.٢٢ المتوسط           

عند النظر إلى المجموعات ، من حيث البنية الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية التي تمتلكها،  والتي تتأثر بهذه المخاوف 
أكثر من غيرها من المجموعات يظهر بأن هذه المخاوف موجودة عند النساء أكثر منهم من الرجال ، واألشخاص من 
الفئة العمرية ما بين ٤٥-٥٤ عاماً وخريجي الثانوية واألشخاص الذين يعيشون في الُمدن الكبرى. أما األشخاص الذين “  
ال يعرفون القراءة والكتابة “ فهم يعيشون هذه المخاوف في أدنى مقياس لها ، أي القلق عندهم منخفض نسبياً عن غيرهم.

في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، تمت محاولة فهم مستويات مخاوف التي تأتي مع الهجرات الجماعية 
مثل “ فقدان الوظائف “ و “ زيادة معدالت الجريمة “ و “ انخفاض الخدمات العامة “ و “ فقدان الهوية “. حيث أنه من بين 
المقترحات التسعة المعطاة ، يؤكد المجتمع التركي على أن “ ارتفاع معدالت الجريمة “ تأتي في المرتبة الثانية “ ، و “ 
انخفاض الخدمات العامة “ يأتي في المرتبة الثالثة ، و “ فقدان الهوية “ يأتي في المرتبة السابعة ، أما “ فقدان الوظائف “ 
تأتي  في المرتبة الثامنة. ربما كانت النقطة ااألكثر لفتاً لالنتباه هنا ، هي أن القلق من “ فقدان الوظائف “ ، والتي عادةً ما 
تكون المشكلة األكثر جدية في الهجرات الجماعية ، هي في مرتبة متدنية نظراً للمخاوف األُخرى ، أي أن المجتمع يُبدي 

اهتماماً أقل لهذه المسألة عن غيرها.
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0-2,99 3,0-5,0
هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *

الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **
***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.

الجنس
3,6 3,4 3,٥ 3,6 3,6 3,6 3,٧ 3,٧ 3,6 3,8 امرأة 
3,6 3,3 3,4 3,٥ 3,٥ 3,6 3,6 3,6 3,٧ 3,8 رجل 

العمر
3,٥ 3,٢ 3,٥ 3,٥ 3,4 3,6 3,٥ 3,6 3,6 3,8 ما بين ١8-٢4 
3,٥ 3,3 3,4 3,٥ 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8 ما بين ٢٥-34 
3,6 3,4 3,٥ 3,٥ 3,٥ 3,6 3,٧ 3,6 3,6 3,8 ما بين 44-3٥ 
3,٧ 3,6 3,6 3,6 3,6 3,٧ 3,8 3,8 3,8 3,٩ ما بين ٥4-4٥ 
3,٧ 3,٥ 3,6 3,6 3,٧ 3,٧ 3,٧ 3,8 3,8 3,٩ ما بين ٥٥-64 
3,6 3,4 3,٥ 3,6 3,6 3,٧ 3,6 3,6 3,6 3,٩ أكبر من 6٥ 

التعليم
٢,٩ ٢,8 3,١ 3,٠ ٢,8 3,١ ٢,8 ٢,8 3,٠ 3,١ *ال يعرف القراءة والكتابة 
3,٥ 3,٥ 3,4 3,٥ 3,٥ 3,4 3,6 3,6 3,4 3,٧  يعرف القراءة والكتابة 
3,6 3,٥ 3,6 3,٥ 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,٧ أنهى المرحلة االبتدائية 
3,6 3,4 3,٥ 3,٥ 3,٥ 3,٧ 3,٧ 3,٧ 3,٧ 3,8 أنهى المرحلة اإلعدادية 
3,6 3,4 3,٥ 3,6 3,٥ 3,٧ 3,٧ 3,6 3,٧ 3,٩ أنهى المرحلة الثانوية 
3,٥ 3,3 3,4 3,4 3,٥ 3,6 3,٥ 3,٧ 3,6 3,8 أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
3,٢ 3,٠ 3,٢ 3,٢ 3,3 3,٢ 3,3 3,3 3,3 3,4 المدن في المناطق الحدودية 
3,٧ 3,٥ 3,6 3,6 3,6 3,٧ 3,٧ 3,٧ 3,8 3,٩ **المدن األُخرى 
3,8 3,6 3,٧ 3,8 3,٩ 3,٩ 3,٩ 3,٩ 3,٩ 4,٠ المدن الكبيرة    
3,6 3,4 3,٥ 3,٥ 3,4 3,٧ 3,٧ 3,٧ 3,٧ 3,٩ المدن الصغيرة    

العمل
3,6 3,٥ 3,6 3,٥ 3,6 3,6 3,٧ 3,6 3,6 3,٧ ربة منزل 
3,٧ 3,4 3,6 3,6 3,6 3,٧ 3,٧ 3,8 3,8 3,٩ موظف في القطاع الخاص 
3,٥ 3,٢ 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6 3,٥ 3,٥ 3,8 أرباب العمل 
3,4 3,١ 3,4 3,4 3,4 3,٥ 3,4 3,٥ 3,6 3,6 طالب\ة 
3,٧ 3,٥ 3,٥ 3,6 3,٧ 3,٧ 3,8 3,8 3,٧ 3,٩ متقاعد 
3,4 3,3 3,4 3,٢ 3,٢ 3,4 3,4 3,4 3,٥ 3,6 موظف في القطاع العام 
3,8 3,4 3,٧ 3,8 3,٧ 3,٩ 3,8 3,8 3,٩ 4,٠ عاطل عن العمل 
3,٩ 3,٧ 3,٧ 3,٩ 3,8 4,٠ 4,٠ 4,٠ 4,٠ 4,٠ أصحاب المهن الحّرة 
3,٠ ٢,8 ٢,8 3,١ 3,١ 3,٠ ٢,٩ 3,١ 3,٢ 3,٢ ***غير ذلك 

3,6 3,4 3,٥ 3,٥ 3,٥ 3,6 3,6 3,٧ 3,٧ 3,8 بشكل عام 
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“ األضرار الشخصية “ التي تأتي من السوريين ، و “ األقاويل “  .١١

بحسب استطالع “ مؤشر الضغط للسوريين – ٢٠١٧ “ فإن نسبة القلقين من أن السوريين “ سوف يلحقون الضرر بالمجتمع 
التركي “ كانت ٥٧.٤٪ ، بينما ارتفعت هذه النسبة في استطالع دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين – ٢٠١٩ “ لتُصبح 
٦١.١٪. يمكن ترجمة هذه المخاوف التي هي في مستويات عالية للغاية في إجابات سؤال “ هل أُصبت بالضرر \ األذى 
من سوري في السنوات الخمسة الماضية ؟ “. ففي حين أن نسبة الذين قالوا بأنهم تضرروا بشكل شخصي من السوريين في 
عام  ٢٠١٧ كانت تُشكل ٩.٤٪ ، ارتفعت هذه النسبة في دراسة مؤشر الضغط لعام ٢٠١٩ لتصبح ١٣.٧٪. كما ارتفعت 
نسبة من قالوا بأن أحد أفراد أُسرتهم قد تضرر بسبب السوريين من ٧.٧٪ إلى ٨٪. الالفت للنظر هنا،  أن نسبة ٢١.٢٪ 
من المواطنين األتراك المقيمين في المدن في المناطق الحدودية أفادوا بأنهم تضرروا بشكل مباشر من السوريين. وعلى 
الرغم من أن معدالت التورط في الجرائم بين السوريين في البيانات التي تشاركها الوحدات األمنية التركية تبدو منخفضة 

للغاية ، إال أن هذا التصور في المجتمع مختلف تماماً.

من أجل فهم المخاوف هذه بشكل أفضل ، تمت محاولة التوصل إلى معنى “ طبيعة الضرر “ الذي تعرض له المشاركين 
األتراك من خالل طرح سؤال إضافي لم يسبق له أن ُسئل في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٧ “. حيث ُطرح 
على هؤالء الذين ذكروا بأنهم عانوا من أضرار مباشرة \ شخصية أو عائلية بسبب السوريين سؤال “ ما الضرر الذي 
أُصبت به ؟ “ ، في شكل سؤال ُمتعدد إلجابات مع طرح ٩ خيارات مختلفة. حيث برزت أربعة “ مناطق ضرر “ أُصيب 

بها المشاركين أو عائالتهم أو أحد األشخاص من محيطهم من قبل السوريين.

SB-2019 - جدول 3٥ : في السنوات الخمسة الماضية ... )٪(

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧  

 ال أذكر \ ال توجد ال نعم ال أذكر \ ال توجد ال نعم  
إجابة   إجابة    

٠,3 86,٠ ١3,٧ ٠,٢ ٩٠,4 ٩,4  هل تضررت شخصياً؟ 

٠,٩ ٩١,١ 8,٠ ٠,3 ٩٢,٠ ٧,٧ هل تضرر أحد أفراد عائلتك؟ 

١,8 63,٥ 34,٧ 4,6 ٥٧,4 38,٠  هل تضرر أحد من محيطك؟ 

حيث أن ترتيب “ األضرار “ األربعة األولى جاء بالشكل والترتيب التالي : “ السرقة “ )٤٣.٥٪( ، “ البلطجة \ التحرش 
البيانات المتوفرة إلى أن معدالت تورط  “ )٤٠.٥٪( ، “ العنف “ )٣٨.٢٪( ، “ األرق \ الضوضاء “ )٣٨٪(. تُشير 
السوريين في الجرائم في تركيا هو أقل بكثير من المتوسط. ومع ذلك ، يتحدث واحد من كل عشرة أشخاص و اثنين من 
كل عشرة أشخاص في المتوسط )خاصة القاطنين في المدن في المناطق الحدودية( ، بأنهم عانوا من “ أضرار شخصية “ 
من السوريين الموجودين في تركيا. أما نسبة الذين اشتكوا على أنهم تعرضوا لألذى بسبب “ العنف “ فكانت ٣٨.٢٪. هذا 
المعدل أعلى بشكل ملحوظ ليس في المدن الحدودية ، حيث السوريين مكتظون فيها ،  بل في المدن األُخرى الغير حدودية. 
لهذا السبب ، وعلى الرغم من أن السجالت الجنائية تقول شيئاً آخر ، إال أن هذه النتائج يجب أن تُؤخذ على محمل الجد. 
ال شك بأن الضرر يُمكن أن يكون جسدياً أو عاطفياً. في هذا السياق أيضاً ، يجب قبول “ الضوضاء \ األرق “ على أنها 

سبب آخر مهم للمخاوف واألضرار التي يشتكي منها المجتمع التركي. 
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  هل تضررت
 شخصياً؟

  هل تضرر أحد
أفراد عائلتك؟

هل تضرر أحد
من محيطك؟ 

الجنس
6,٩ ١٢,4 ٢٩,8 نعم  

٩٢,6 86,٩ 6٩,6 ال امرأة 
٠,٥ ٠,٧ ٠,6 ال أذكر \ ال توجد إجابة  
3٩,8 8,3 ١٧,٢ نعم  
٥8,4 ٩٠,٩ 8٢,6 ال رجل 
١,8 ٠,8 ٠,٢ ال أذكر \ ال توجد إجابة  

العمر
3٩,4 8,٩ ١8,٥ نعم  
٥٩,٢ 8٩,٩ 8١,٢ ال ما بين ١8-٢4 
١,4 ١,٢ ٠,3 ال أذكر \ ال توجد إجابة  
36,4 ٧,٩ ١4,٠ نعم  
6١,4 ٩٠,٧ 84,8 ال ما بين ٢٥-34 
٢,٢ ١,4 ١,٢ ال أذكر \ ال توجد إجابة  
34,8 8,٧ ١٢,6 نعم  
64,٠ ٩٠,8 8٧,4 ال ما بين 44-3٥ 
١,٢ ٠,٥ - ال أذكر \ ال توجد إجابة  
3٢,٥ 8,٢ ١4,3 نعم  
6٥,٠ ٩١,6 8٥,٧ ال ما بين ٥4-4٥ 
٢,٥ ٠,٢ - ال أذكر \ ال توجد إجابة  
3١,٩ 6,3 ٩,١ نعم  
66,١ ٩٢,٥ ٩٠,٩ ال ما بين ٥٥-64 
٢,٠ ١,٢ - ال أذكر \ ال توجد إجابة  
٢٢,8 ٥,3 ٧,٠ نعم  
٧6,3 ٩4,٧ ٩3,٠ ال أكبر من 6٥ 
٠,٩ - - ال أذكر \ ال توجد إجابة  

التعليم
3٢,١ ١٠,٧ ٧,١ نعم   ال يعرف القراءة 
6٠,٧ 8٥,٧ 8٩,3 ال *والكتابة 
٧,٢ 3,6 3,6 ال أذكر \ ال توجد إجابة  
3٥,٩ ٥,١ ٢,6 نعم  
64,١ ٩٢,3 ٩٧,4 ال  يعرف القراءة 
- ٢,6 - ال أذكر \ ال توجد إجابة والكتابة 
3٢,4 ٩,3 ١4,4 نعم  
66,١ ٩٠,٠ 8٥,6 ال  أنهى المرحلة 
١,٥ ٠,٧ - ال أذكر \ ال توجد إجابة االبتدائية 
3٥,3 ٩,٢ ١٥,٢ نعم  أنهى المرحلة 

6٢,6 ٩٠,6 84,8 ال اإلعدادية 
٢,١ ٠,٢ - ال أذكر \ ال توجد إجابة  

36,٢ 8,٠ ١٥,4 نعم  أنهى المرحلة 

6٢,١ ٩١,4 84,٢ ال الثانوية 
١,٧ ٠,6 ٠,4 ال أذكر \ ال توجد إجابة  

34,6 ٥,٧ ١٠,٢ نعم أنهى المرحلة 

63,6 ٩٢,٩ 8٩,٢ ال  الجامعية 
١,8 ١,4 ٠,6 ال أذكر \ ال توجد إجابة بعد الجامعية \ 
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  هل تضررت
 شخصياً؟

  هل تضرر أحد
أفراد عائلتك؟

هل تضرر أحد
من محيطك؟ 

المنطقة
4٥,٩ ١٢,3 ٢١,٢ نعم المدن في المناطق الحدودية 
٥٢,4 8٧,٠ ٧8,6 ال  
١,٧ ٠,٧ ٠,٢ ال أذكر \ ال توجد إجابة  
3١,8 6,٩ ١١,٧ نعم  
66,4 ٩٢,٢ 8٧,٩ ال **المدن األُخرى 
١,8 ٠,٩ ٠,4 ال أذكر \ ال توجد إجابة  
٢٧,3 6,٠ 8,٥ نعم  المدن 
٧٠,٥ ٩3,٥ ٩١,3 ال الكبيرة 
٢,٢ ٠,٥ ٠,٢ ال أذكر \ ال توجد إجابة  
34,٠ ٧,4 ١3,3 نعم المدن 
64,4 ٩١,6 86,3 ال الصغيرة 
١,6 ١,٠ ٠,4 ال أذكر \ ال توجد إجابة  

العمل
٢٧,١ 6,6 ٧,٩ نعم  
٧٠,٩ ٩٢,٧ ٩١,8 ال ربة منزل 
٢,٠ ٠,٧ ٠,3 ال أذكر \ ال توجد إجابة  
38,٧ 8,٧ ١٥,6 نعم  موظف في القطاع 
6٠,١ ٩١,١ 84,4 ال الخاص 
١,٢ ٠,٢ ٠,٠ ال أذكر \ ال توجد إجابة  
36,3 8,٠ ١٧,8 نعم  
6٢,8 ٩١,6 8١,٧ ال أرباب العمل 
٠,٩ ٠,4 ٠,٥ ال أذكر \ ال توجد إجابة  
36,3 8,6 ١6,3 نعم  
6١,٢ 8٩,4 83,3 ال طالب\ة 
٢,٥ ٢,٠ ٠,4 ال أذكر \ ال توجد إجابة  
٢8,6 4,٩ 8,٠ نعم  
6٩,٢ ٩4,6 ٩٢,٠ ال متقاعد 
٢,٢ ٠,٥ - ال أذكر \ ال توجد إجابة  
4١,3 ١3,8 ١٥,6 نعم  موظف في 
٥٥,٠ 83,٥ 83,٥ ال  القطاع 
3,٧ ٢,٧ ٠,٩ ال أذكر \ ال توجد إجابة العام 
38,٩ ١٠,٢ ١٧,6 نعم  
٥٧,4 88,٠ 8١,٥ ال عاطل عن العمل 
3,٧ ١,8 ٠,٩ ال أذكر \ ال توجد إجابة  
٥٠,٠ 8,٥ ١٩,٥ نعم  أصحاب 
48,8 ٩٠,٢ 8٠,٥ ال  المهن 
١,٢ ١,3 - ال أذكر \ ال توجد إجابة الحّرة 
3٢,٠ ١٢,٠ 8,٠ نعم ***غير ذلك 
68,٠ 88,٠ ٩٢,٠ ال  
34,٧ 8,٠ ١3,٧ نعم  
63,٥ ٩١,١ 86,٠ ال بشكل عام 
١,8 ٠,٩ ٠,3 ال أذكر \ ال توجد إجابة  

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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الالفت للنظر هنا أن “ خسارة العمل “ تأتي في المرتبة السادسة من تسلسل المخاوف التي يُبديها المجتمع التركي من 
السوريين. حيث أن هذا األمر يُعزز فرضيتنا بأن السوريين ال يلعبون دوراً خطيراً في فقدان المواطنين األتراك لوظائفهم 

في تركيا. 

SB-2019 – جدول 3٧ : ما هو نوع الضرر الذي تلقيته أو تلقاه أحد المقربين لك؟ )إجابات متعددة(

43,٥ 386 سرقة ١ 
4٠,٥ 36٠ البلطجة \ التحرش ٢ 
38,٢ 33٩ عنف 3 
38,٠ 33٧ ضوضاء \ عدم ارتياح 4 
٩,8 8٧ شغل العقار ٥ 
6,4 ٥٧ فقدت عملي 6 
٥,١ 4٥ تخريب العائلة بسبب زواج \ عالقة عاطفية ٧ 
١,٩ ١٧ ضرر مادي \ اقتصادي 8 
٥,4 48 غير ذلك ٩ 

٠,٩ 8 ال توجد إجابة   

الترتيب # %

* نتائج إجابات األشخاص الذين قالو بأنهم شخصياً أو أحد أفراد عائلتهم أو من حولهم تضرر بسبب السوريين في السنوات الخمس الماضية
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سرقة عنف
غير ذلك ضوضاء \ عدم ارتياحال توجد إجابة شغل العقار فقدت عملي

 تخريب العائلة
 بسبب زواج \ عالقة

عاطفية

 ضرر مادي \
البلطجة \ التحرشاقتصادي

SB-2019 – جدول 38 : ما هو نوع الضرر الذي تلقيته أو تلقاه أحد المقربين لك؟ )إجابات متعددة(

الجنس
 ١,٠ ٥,٧ ٠,٥ 6,8 6,8 ٩,٧ 3٧,١ 36,٠ 4٠,٥ 4١,٠ امرأة 
٠,8 ٥,١ 3,٠ 3,8 6,١ ٩,٩ 38,6 3٩,8 4٠,6 4٥,3 رجل 

العمر
3,١ 3,٧ ٠,٥ 3,٧ 8,4 ١3,١ 36,١ 38,٧ ٥٠,8 3٧,٢ ما بين ١8-٢4 
- ٧,4 ١,٥ 4,4 ٥,4 ١٠,3 3٧,٩ 4٠,4 4٥,3 3٩,4 ما بين ٢٥-34 
٠,٩ 6,6 3,3 8,٠ 6,١ ٩,٠ 38,٧ 38,٧ 3٧,٧ 43,٩ ما بين 44-3٥ 
- ٢,٥ 3,١ 4,٩ 6,١ 8,٠ 4١,٧ 4٢,3 34,4 46,6 ما بين ٥4-4٥ 
- 6,٩ - 3,4 ٥,٧ ٥,٧ 36,8 ٢8,٧ 3١,٠ ٥6,3 ما بين ٥٥-64 
- 6,3 3,١ 3,١ 6,3 ١٢,٥ ٢8,١ ٢١,٩ ٢٥,٠ ٥3,١ أكبر من 6٥ 

التعليم
- ٩,١ - ٢٧,3 ٩,١ - 36,4 ٩,١ ٢٧,3 36,4 *ال يعرف القراءة والكتابة 
 - - - 3٥,٧ ٧,١ - 4٢,٩ ٢8,6 ٢١,4 ٥٧,١  يعرف القراءة والكتابة 
- ٥,٠ ١,8 4,6 4,6 8,3 3٥,3 33,٩ 36,٢ 4٧,٢ أنهى المرحلة االبتدائية 
٠,6 ٧,٥ ١,٩ ٥,6 ٧,٥ ٥,6 34,4 43,١ 34,4 3٧,٥ أنهى المرحلة اإلعدادية 
 ٠,٧ 6,6 ٢,6 4,3 6,6 ١١,٩ 36,6 3٩,٩ 44,6 4٢,٩ أنهى المرحلة الثانوية 
٢,٧ ٢,٢ ١,١ ٢,٧ ٧,١ ١3,٢ 46,٢ 38,٥ 46,٧ 44,٥ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية

المنطقة
 - 4,3 3,٥ ١٥,6 ١٠,4 ٧,4 3٧,٢ ٢٧,٧ 3٧,٢ 4٢,4 المدن في المناطق الحدودية 
١,٢ ٥,8 ١,4 ١,4 ٥,٠ ١٠,٧ 38,٢ 4١,٩ 4١,٧ 43,8 **المدن األُخرى 
- 3,١ ٠,٥ ١,٠ 3,6 8,3 4٠,4 3٩,4 4٠,4 44,6 المدن الكبيرة     
١,٧ 6,٩ ١,٧ ١,٥ ٥,6 ١١,6 3٧,3 4٢,٩ 4٢,٢ 43,٥ المدن الصغيرة     

التعليم
٠,6 ٧,٢ - ٩,6 ٧,٢ 6,٠ 34,٧ 3٢,٩ 34,٧ 3٧,١ ربة منزل 
٠,٥ 4,8 ١,٩ ١,٠ 6,٢ ١١,٠ 38,١ 4٧,6 4٥,٧ 4٢,4 موظف في القطاع الخاص 
١,١ 8,٢ ٥,٥ 8,٢ 6,٠ 6,6 3٥,٢ 3٢,4 3٧,٩ 4٥,6 أرباب العمل 
3,٩ 3,٩ ١,٠ 3,٩ 8,8 ١3,٧ 36,3 36,3 ٥٧,8 3٧,3 طالب\ة 
 - ٢,٧ ١,4 - ١,4 ١٢,٢ 4٠,٥ 3٢,4 3٢,4 ٥8,١ متقاعد 
- ٢,١ - 8,٥ 6,4 ١4,٩ ٥٧,4 38,3 3١,٩ 4٢,6 موظف في القطاع العام 
- - - 4,٢ ١٠,4 ١4,6 3٧,٥ 4١,٧ 43,8 ٥4,٢ عاطل عن العمل 
- 8,3 - ٢,١ ٢,١ ١٠,4 3٩,6 ٥٠,٠ 33,3 43,8 أصحاب المهن الحّرة 
- - ١٠,٠ ١٠,٠ ٢٠,٠ - 4٠,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٠ 4٠,٠ ***غير ذلك 

٠,٩ ٥,4 ١,٩ ٥,١ 6,4 ٩,8 38,٠ 38,٢ 4٠,٥ 43,٥ بشكل عام 

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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١٢. حقوق العمل والمخاوف التي تتعلق بفقدان الوظائف

في جميع المجتمعات وعند مواجهة الهجرة الجماعية وتدفق الالجئين إليها ، ينشأ القلق لدى المجتمع المحلي من أن يفقد 
وظائفه في مواجهة العمالة الرخيصة، حيث يلعب هذا األمر دوراً مهماً في الحكم على القادمين الجدد. مع ذلك ، فإن العديد 
من نتائج األبحاث ، بما فيه أبحاث ودراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “، تكشف أن المجتمع التركي يُبدي “ قلقاً محدوداً 

“ حول موضوع الخوف من فقدان األعمال والوظائف بسبب السوريين في تركيا.  

فعند توجيه سؤال “ ما الترتيبات التي يجب أن تُتخذ حول مسألة عمل السوريين في تركيا؟ “ ، ياُلحظ أن نسبة أولئك الذين 
يقولون “ ال يجب السماح لهم نهائياً بالعمل أو أخذ تصاريح عمل “ كانت ٤٧.٤٪ في عام ٢٠١٤ ، و ٥٤.٦٪ في عام 
٢٠١٧ ، و٥٦.٨٪ في عام ٢٠١٩.١١٧ بينما بلغت نسبة المشاركين األتراك الذين أوصوا بـ “ إعطائهم تصاريح عمل مؤقتة 
“ للسوريين الـ ٢٩.٧٪ في دراسة عام ٢٠١٤ ، و ٢٩.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٧ ، و ٣.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٩. أما 
المشاركين الذين يمكن القول بأن لديهم نظرة إيجابية حول في األمر الذين فقد أشاروا بأنه يجب إعطاء السوريين تصاريح 
عمل “ دائمة “ لجميع الوظائف كانت نسبتهم ٥.٤٪ في دراسة عام ٢٠١٤ ، و٥.٪ في دراسة عام ٢٠١٧ ، و ٣.٨٪ في 
دراسة عام ٢٠١٩. بعبارة أُخرى ، فإن مخاوف المجتمع التركي بشأن منح تصاريح العمل للسوريين هي في مستوى عال 

، حيث أفاد المشاركون بأنهم يفضلون تنظيماً ُمقيداً إلى حد ما في مسألة منح حقوق العمل للسوريين في تركيا. 

 
يُمكن القول بأن فكرة الضرر \ األذى “ بطريقة ما “ كانت سائدة بين المشاركين في مجموعات النقاشات 
المركزة. عندما ُسئل المشاركون األتراك عن نوع الخسائر التي تكبدوها بسبب السوريين ، ذكرت الغالبية 
العظمى من المشاركين بأنهم لم يتعرضوا لضرر مباشر من السوريين ولكنهم شهدوا أو سمعوا عن حوادث 
تعرض لها أشخاص. وعندما قال البعض بأنهم تضرروا بسبب السوريين ، ُطلب منهم شرح نوع الضرر 
الذي يتحدثون عنه ، وعليه فقد تم إدراج أمثلة مثل السرقة والمضايقة وعدم االنتباه إلى نظافة األماكن العامة.  

SB-2019 – جدول 3٩ : ما الترتيبات التي يجب أن تُتخذ حول مسألة عمل السوريين في تركيا؟ 

#

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

#% %

٥6,8 ١.٢٩٠ ٥4,6 ١.١4١  ال يجب السماح لهم نهائياً بالعمل أو أخذ تصاريح عمل 
٢١,4 48٧ ٢٩,8 6٢١   إعطائهم تصاريح العمل بشرط أن يعملوا من مجاالت محددة ١١8 
١4,8 336 8,١ ١6٩ يجب إعطائهم تصاريح عمل مؤقتة ليعملوا في أي شي يريدون 
3,8 8٥ ٥,٥ ١١٥ يجب إعطائهم تصاريح عمل دائمة ليعملوا في أي شي يريدون 

3,٢ ٧3 ٢,٠ 43 ال أعلم \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ٢.٢٧١ ١٠٠,٠ ٢.٠8٩ المجموع 

  ١١7      دراسة السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام -٢٠١٤: حقوق العمل: ال يجوز تحت أي ظرف السامح لهم بالعمل (٤7.٤٪) ، يجب منحهم تصاريح عمل مؤقتة للعمل فقط يف وظائف محددة (٢9.5٪) ، يجب منحهم تصاريح عمل مؤقتة

          للعمل يف أي وظيفة (١٣،٢٪) ، ويجب منحهم تصاريح عمل دامئة للعمل يف أي وظيفة (5،٤٪) ، ويجب منحهم تصاريح عمل دامئة للعمل فقط يف. وظائف محددة ( 5،٤٪) ٠

   ١١٨      يتم احتساب قيمة عام ٢٠١7 املتمثلة يف »يجب منحهم تصاريح عمل للعمل فقط يف وظائف محددة« عن طريق إضافة »يجب منحهم تصاريح عمل مؤقتة للعمل فقط يف وظائف محددة« و »يجب منحهم تصاريح عمل دامئة للعمل فقط يف

  وظائف محددة«٠
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SB-2019 – جدول 4٠ : ما الترتيبات التي يجب أن تُتخذ حول مسألة عمل السوريين في تركيا؟ )٪(

 ال أعلم \ ال
توجد إجابة

 ال يجب السماح لهم بالعمل أو
ً أخذ تصاريح عمل قطعا

 عطائهم تصاريح العمل بشرط
أن يعملوا من مجاالت محددة

 يجب إعطائهم تصاريح عمل
 مؤقتة ليعملوا في أي شي

يريدون

 يجب إعطائهم تصاريح عمل
 دائمة ليعملوا في أي شي

يريدون

الجنس
3,6 3,١ ١4,٧ ٢١,4 ٥٧,٢ امرأة 
٢,8 4,4 ١4,٩ ٢١,٥ ٥6,4 رجل 

العمر
٢,3 3,٥ ١٧,4 3٢,4 44,4 ما بين ١8-٢4 
٠,4 ٥,١6,3 3 ٢4,4 8,٥١ ıما بين ٢٥-34 
3,3 4,3 ١6,3 ١٩,٢ ٥6,٩ ما بين 44-3٥ 
3,4 3,3 ١3,6 ١6,4 63,3 ما بين ٥4-4٥ 
3,3 4,٧ ٩,4 ٩,8 ٧٢,8 ما بين ٥٥-64 
١,8 ٢,6 ٧,٩ ٢٢,8 64,٩ أكبر من 6٥ 

التعليم
- - ٧,١ ٢٥,٠ 6٧,٩ *ال يعرف القراءة والكتابة 
٧,6 ٧,٧ ١٠,3 ١٥,4 ٥٩,٠ يعرف القراءة والكتابة 
4,3 4,٢ ١١,4 ١٥,٢ 64,٩ أنهى المرحلة االبتدائية 
١,8 ٢,6 ١4,٧ ٢١,٥ ٥٩,4 أنهى المرحلة اإلعدادية 
 3,١ 3,٧ ١6,١ ٢3,8 ٥3,3 أنهى المرحلة الثانوية 
3,٠ 4,١ ١٧,٧ ٢٥,4 4٩,8 أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
4,١ 3,٢ ١3,٩ ٢١,٩ ٥6,٩ المدن في المناطق الحدودية 
 3,٠ 3,٩ ١٥,٠ ٢١,3 ٥6,8 **المدن األُخرى 
٢,6 3,٧ ١4,٠ ٢١,٧ ٥8,٠ المدن الكبيرة     
3,٠ 4,٠ ١٥,6 ٢١,٢ ٥6,٢ المدن الصغيرة    

العمل
4,٢ ٢,٩ ١3,6 ١٩,٢ 6٠,١ ربة منزل 
3,٠ 3,8 ١6,٢ ٢٠,٩ ٥6,١ موظف في القطاع الخاص 
١,٩ ٥,٩ ١8,٥ ١٧,8 ٥٥,٩ أرباب العمل 
3,3 ٢,4 ١٩,6 33,٩ 4٠,8 طالب\ة 
3,٠ ٢,٧ ١٠,3 ١6,١ 6٧,٩ متقاعد 
٥,4 3,٧ ٩,٢ 3٠,3 ٥١,4 موظف في القطاع العام 
٢,8 ١,٩ ١١,١ ٢٥,٩ ٥8,3 عاطل عن العمل 
٢,4 3,٧ 6,١ ١٩,٥ 68,3 أصحاب المهن الحّرة 
4,٠ ١٢,٠ ١٢,٠ ٢٠,٠ ٥٢,٠ ***غير ذلك 

3,٢ 3,8 ١4,8 ٢١,4 ٥6,8 بشكل عام 

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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أكثر من  قلقات  النساء هن  بأن  ، يظهر  العمل  إذون  السوريين  من منح  قلقاً  األكثر  الديمغرافية  للمجموعات  بالنسبة  أما 
الرجال ، و األشخاص في الفئات العمرية ما بين ٤٥ـ٥٤ ، واألشخاص األُميين والعامليين لحسابهم الخاص هم في صدارة 
المجموعات القلقة من منح السوريين أذون العمل. حيث تُظهر نتائج البحث بأن العاطلين عن العمل هم المجموعة األكثر 
اعتراضاً على منح تصاريح العمل الغير محدودة “ الدائمة “ للسوريين. من الالفت للنظر أيضاً في النتائج، أن الموظفين 

الذين يعملون في األعمال الحرة وربات البيوت كانوا األكثر قلقاً بالنظر إلى هذه المسألة. 

إن السبب الرئيسي لقلق المجتمع التركي حول قضية حقوق العمل هو قلق نائج عن خطر فقدان وظائفهم أو العمل بأجور 
زهيدة بسبب الوافدين الجدد.١١٩ بحسب استطالع الرأي لـ “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ ، فإن نسبة الذين يشعرون 
بالقلق من أن يأخذ السوريين وظائفهم كانت ٥١.٤٪ ونسبة الذين ال يقلقون من هذا األمر كانت ٣١.٥٪. ولوحظ في دراسة 
عام ٢٠١٩ ، بأن نسبة الذين يؤيدون االقتراح القائل “ أعتقد بأن السوريين سوف يأخذون وظائفنا من أيدينا “ أصبحت ٦٥٪ 
ونسبة الذي ال يشاركون هذا القلق كانت ٢٥.٣٪. ومع ذلك ، ينبغي التأكيد على أن هناك حالة مثيرة لالهتمام تنشأ هنا فعلى 
الرغم من تقديم ٦ خيارات تتعلق بمجاالت القلق المختلفة في دراسة عام ٢٠١٧ و ٩ خيارات في دراسة عام ٢٠١٩ ، إال 
أن رد فعل المجتمع التركي على اقتراح “إنهم سوف يأخذون أعمالنا من ا” كان مرتفعاً ، ولكنه أيضاً يُشير إلى قلق منخفض 
نسبياً مقارنةً بالمخاوف األُخرى المطروحة. هذا القلق ، احتل المرتبة الخامسة بنسبة ٦٢.٩٪ من أصل ٦ اقتراحات مقدمة 
في دراسة عام ٢٠١٧ ، كما أنه احتل المرتبة الثامنة من بين ٩ اقتراحات ُمقدمة في دراسة عام ٢٠١٩. بعبارة أُخرى ، 

على الرغم من أن المخاوف هي في نسب مرتفعة إلى حد ما ، إال أنها ال تشير إلى مستويات تدعي القلق بشأنها.

يجب االنتباه ودراسة النظرة السلبية التي تُنظر إلى عمل السوريين في تركيا وفتحهم ألعمالهم الخاصة بشكل دقيق في إطار عملية 
االنسجام، خاصةً في ظل وجود تصور بأن السوريين “ يثقلون كاهل “ تركيا. 

١3. ريادة األعمال وتأسيس األعمال الخاصة

المسألة األُخرى التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة العمل لدى لسوريين هي مسألة فتح األعمال الخاص بهم في تركيا. الالفت 
للنظر هنا أن رفض المجتمع التركي لفتح السوريين أعمالهم الخاصة كان بنسبة )٦٧.٢٪( أي أنه أقوى من نسبة رفضهم 

إلعطاء السوريين حقوق العمل. حيث يُمكن القول بأن “ رفض بقائهم في البالد “ يلعب دوراً مهماً في هذا األمر.  

SB-2019 - جدول 4١ : هل يجب إعطاء األذن للسوريين بفتح أعمال خاصة بهم في تركيا؟ 

 ً 6٧,٢ ١.٥٢6 يجب عدم السماح بهذا إطالقا
٢٠,6 46٩ يُمكنهم فتح األعمال ولكن عليهم التسجيل ودفع ضرائبهم 
8,٥ ١٩3 السماح لهم بالعمل في مجاالت محددة 
 ً ١,٧ 38 إن قاموا بفتح شركات كبيرة يعمل فيها األتراك أيضا
٢,٠ 4٥ ال أعلم \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ٢.٢٧١ المجموع 

# %

١١9     السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام -٢٠١٤: »أعتقد أن السوريني سيجردوننا من وظائفنا«: نسبة من اتفق عىل الخيار: 6١،٢٪ / نسبة من اعرتض عىل الخيار: ١،٢7٪
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SB-2019 – جدول 4٢ : هل يجب إعطاء األذن للسوريين بفتح أعمال خاصة بهم في تركيا؟ )٪(

 ال أعلم \ ال
ًتوجد إجابة يجب عدم السماح بهذا إطالقا  يُمكنهم فتح األعمال ولكن

 عليهم التسجيل ودفع
ضرائبهم

 السماح لهم بالعمل في
مجاالت محددة

 إن قاموا بفتح شركات كبيرة
ً يعمل فيها األتراك أيضا

الجنس
٢,6 ١,8 8,٧ ١٧,8 6٩,١ امرأة 
١,4 ١,٥ 8,3 ٢3,٥ 6٥,3 رجل 

العمر
 ٠,٧ ٢,6 ١4,3 ٢١,6 6٠,8 ما بين ١8-٢4 
٢,8 ٠,8 ٩,3 ٢١,٧ 6٥,4 ما بين ٢٥-34 
١,٩ ١,8 ٧,٠ ٢١,6 6٧,٧ ما بين 44-3٥ 
١,4 ٢,3 ٥,6 ٢٠,8 6٩,٩ ما بين ٥4-4٥ 
 ٢,3 ٠,8 4,3 ١4,6 ٧8,٠ ما بين ٥٥-64 
4,3 ٠,٩ ١٠,٥ ٢١,١ 63,٢ أكبر من 6٥ 

التعليم
 ٧,١ - ١٧,٩ ١٠,٧ 64,3 *ال يعرف القراءة والكتابة 
٢,6 - ٥,١ ٢3,١ 6٩,٢ يعرف القراءة والكتابة 
 3,٥ ١,6 3,8 ١8,3 ٧٢,8 أنهى المرحلة االبتدائية 
 ٠,٧ ٠,8 8,٩ ١٧,3 ٧٢,3 أنهى المرحلة اإلعدادية 
 ١,٠ ١,٧ 8,٢ ٢٢,6 66,٥ أنهى المرحلة الثانوية 
٢,٥ ٢,6 ١3,8 ٢3,4 ٥٧,٧ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
٢,6 ٠,٩ 6,٩ ٢١,٩ 6٧,٧ المدن في المناطق الحدودية 
١,8 ١,٩ 8,٩ ٢٠,3 6٧,١ **المدن األُخرى 
١,١ ٢,٥ ١3,٢ ١8,٥ 64,٧ المدن الكبيرة     
٢,١ ١,6 6,8 ٢١,3 68,٢ المدن الصغيرة    

العمل
 3,3 ٢,٢ 6,4 ١6,٥ ٧١,6 ربة منزل 
 ٠,٧ ١,٢ ٩,٥ ١8,٢ ٧٠,4 موظف في القطاع الخاص 
 ١,١ ٠,٥ 3,٩ ٢8,٥ 66,٠ أرباب العمل 
٠,٩ ٢,4 ١6,٧ ٢٥,3 ٥4,٧ طالب\ة 
3,٥ ١,8 ٧,6 ١8,3 68,8 متقاعد 
٥,٥ ٥,٥ ١٥,6 ١٩,3 ٥4,١ موظف في القطاع العام 
١,8 ٠,٩ ١٠,٢ ٢٠,4 66,٧ عاطل عن العمل 
١,3 ١,٢ ٧,3 ١3,4 ٧6,8 أصحاب المهن الحّرة 
- - 8,٠ ٢8,٠ 64,٠ ***غير ذلك 

٢,٠ ١,٧ 8,٥ ٢٠,6 6٧,٢ بشكل عام 

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: الفعاليات االقتصادية للسوريين في تركيا
مقارنة بنتائج االستبيانات التي تم الحصول عليها ، نجد أن قضية عمل السوريين في مجموعات النقاشات المركزة لم تلقى 
نفس ردة الفعل بقدر قضايا المواطنة والحقوق السياسية، حيث أعرب غالبية المشاركين في المجموعات عن دعمهم لمنح 
تصاريح العمل للسوريين في تركيا. وأضافوا إلى أن الدولة عليها اتخاذ االجراءات الالزمة لحماية مواطني الجمهورية 
التركية والتجار مع أهمية وضع الضوابط الالزمة للحد من البطالة. باإلضافة لهذا، كانت إحدى النقاط البارزة هنا هي 

لفت االنتباه إلى “ المخاطر األمنية “ التي قد تنشأ إن لم يستطع السوريين العمل في تركيا. 
“ برأيي يجب إعطائهم الحق في العمل. دعني أُعطي مثاالً: النساء السوريات يقومون ببيع األشياء      
التي يصنعونها في المنزل، وهذا أمر جميل للغاية. يجب أن يعمل جميع السوريين الُمسجلين في تركيا. إن     
لم يستطيعوا العمل هنا فإن بعضهم سوف يتسول أو سوف يعيش على مساعداتنا. دعنا نفكر بهذه الطريقة،     
هناك مواطن تركي عاطل عن العمل وشخص سوري عاطل عن العمل. نظراً لشروط الحياة في تركيا، من     
برأيك يعيش الحالة األكثر سوءاً؟ إن لم يستطع مواطن تركي أن يعمل فإن لديه الكثير من المعارف لمساعدته     
وعلى األقل يستطيع أن يعيش بال جوع. بينما عندما ال يجد السوري العمل فإنه يحتاج إلى سلك طرقاً مختلفة.     

إما سوف يتسول أو سوف يحاول أن يُطعم نفسه وعائلته بشتى الوسائل الممكنة. “ أنقرة- مجموعة نقاش     
النساء التركيات   

“ إن لم يرتكب أي جرم وإن كان مسجالً بشكل رسمي في تركيا يجب إعطاءه الحق في العمل. إن لم      
يكن مسجالً فإنه سوف يتسبب بالضرر للمواطنين األتراك، ألن السوريين يعملون بأجر زهيدة. “ أنقرة –     

مجموعة نقاش الطالب األتراك   
“ إن لم نستفيد نحن من العمال أو العاملين الذي يمتلكون المهن والحرف فسوف تستفيد منهم الدول      

األُخرى، لذا أرى أنه يجب علينا أن نستفيد نحن منهم “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك   
“ برأي على الكل أن يعمل في المهنة التي عمل بها سابقاً، إن كان أستاذاً فيجب أن يمارس مهنة       
التدريس  وإن كان مزارعاً فليعمل في الزراعة هنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   

١4. ُحدود تصورات المستقبل الجماعي المشترك : “ هل سوف يعود السوريين ؟ “ 

في عام ٢٠١٤ ، عندما كانت أعداد السوريين في تركيا هي بجوار الـ ١.٦ مليون ، كانت نسبة الذين يؤمنون بأن السوريين 
جميعهم سوف يعودون إلى سورية تُشكل الـ ٤٥.١٪.١٢٠ أما في عام ٢٠١٧ ، فقد أفاد ٧٠٪ من المشاركين األتراك بأن 
السوريين جميعهم أو قسماً كبيراً منهم سوف يبقون في تركيا ، أما نسبة ٦.٧٪ منهم أفادت بأن السوريين جميعهم سوف 
يعودون إلى سورية.  بينما في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، فإنه من الممكن مالحظة التغيير القوي في 
تصورات المجتمع التركي فيما يتعلق بديمومة السوريين في تركيا. وفقاً لنتائج استبيان دراسة عام ٢٠١٩ ، تعتقد نسبة 
٤٨.٧٪ من المشاركين األتراك بأن السوريين جميعهم سوف يبقون في تركيا. ونسبة ٢٩.٧٪ أفادت بأن “ قسم كبير منهم 
سوف يبقى في تركيا “ ، و نسبة ٨.٩٪ منهم قالت بأن “ نصفهم سوف يعود ونصفهم سوف يبقى في تركيا “ ، أما الذين 
يعتقدون بأن “ السوريين جميعهم سوف يعودون إلى سورية “ كانت إجمالي نسبتهم ١.٨٪.  في هذا الصدد ، يظهر هذا 
الوضع أنه على الرغم من تزايد نسبة االعتراضات على استمرار عيش السوريين في تركيا ، إال أن األمل واالعتقاد بأن 
السوريين سوف يعودون إلى بالدهم قد تراجع. نقطة أُخرى تلفت االنتباه هنا هي أن المجتمع التركي الذي يؤمن بديمومة 

السوريين ال يزال مصراً على االعتراض على عمليات االنسجام.

١٢٠      السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام ٢٠١٤ :

   هناك أكرث من ١،5 مليون طالب لجوء سوري يف تركيا يف الوقت الحايل. أي من العبارات التالية يصف رأيك بشكل أفضل يف عودة السوريني بعد انتهاء الحرب؟ أتوقع عودتهم جميعاً (١،٤5٪)

أتوقع أن أقل من نصفهم سيبقون يف تركيا (٤،٪9)

أتوقع بقاءهم جميًعا (١٢،١٪)

أتوقع أن يبقى أكرث من نصفهم يف تركيا (١5.7٪)
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في مجموعات النقاشات المركزة ، كان هناك رأيين رئيسيين بشأن عودة السوريين إلى بالدهم أو بقائهم في تركيا. حيث 
ذكرت أقلية من المشاركين بأنه إن انتهت الحرب في سورية سوف يعود ُكل أو معظم السوريين إلى بالدهم. 

أما الغالبية العظمى من المشاركين فقد أفادت بأنها تعتقد أن السوريين لن يعودوا إلى بالدهم حتى بعد انتهاء الحرب فيها. 
وقد تم تقديم سببين رئيسيين لهذا الرأي : أوالً: وفقاً للمشاركين ، السوريين أنشأووا حياتهم في تركيا حيث أن بعضهم أنشأ 
أعماالً تجارية وتلقى البعض اآلخر تعليمه هنا. ولهذا فإن تركيا أصبحت وطناً للشباب السوري ، ثانياً: لم يعد للسوريين 
بلداً يمكنهم العودة إليه حتى وإن أرادوا العودة له. وبعبارة أُخرى ، لن يتمكن السوريون من القيام بذلك حتى وإن أرادوا 

العودة بسبب الدمار الذي سببته الحرب.

SB-2019 – جدول 43 : هل تؤمن بأن السوريون في تركيا سوف يعودون إلى بالدهم من بعد انتهاء الحرب فيها؟ 

48,٧ ١.١٠6 38,٠ ٧٩3  لن يعود أحد ١ 
٢٩,٧ 6٧4 3٢,٥ 6٧٩ من الممكن أن يعود بعضهم لكن الغالبية سوف تبقى في تركيا ٢ 
8,٩ ٢٠3 ١١,4 ٢38 النصف سوف يعود وسوف يبقى النصف في تركيا 3 
6,4 ١4٥ ٩,٠ ١8٩ الغالبية سوف تعود ، وسوف يبقى أقل من النصف في تركيا 4 
٢,8 63 6,٧ ١4١ سوف يعودون في الكامل تقريباً ونسبة قليلة سوف تبقى ٥ 
١,8 4٢ - -  سوف يعود جميعهم 6 

١,٧ 38 ٢,4 4٩ ال أعلم \ ال توجد إجابة   

١٠٠,٠ ٢.٢٧١ ١٠٠,٠ ٢.٠8٩ المجموع 

الترتيب

#

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

#% %
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SB-2019 – جدول 44 : هل تؤمن بأن السوريون في تركيا سوف يعودون إلى بالدهم من بعد انتهاء الحرب فيها؟ )٪(

 ال أعلم \ ال
 لن يعود أحدتوجد إجابة

 من الممكن أن يعود
 بعضهم لكن الغالبية
سوف تبقى في تركيا

 النصف سوف يعود
 وسوف يبقى النصف

في تركيا

 الغالبية سوف تعود،
 وسوف يبقى أقل من

النصف في تركيا

 سوف يعودون في
 الكامل تقريباً ونسبة
قليلة سوف تبقى

 سوف يعود
جميعهم

الجنس
٢,١ ١,٧ 3,٠ ٥,3 8,6 3٠,4 48,٩ امرأة 
١,١ ٢,٠ ٢,6 ٧,٥ ٩,3 ٢٩,٠ 48,٥ رجل 

العمر
٢,٠ ١,٢ 3,3 4,٩ ٩,٢ ٢4,٢ ٥٥,٢ ما بين ١8-٢4 
١,٧ ١,6 ١,٢ ٥,٩ 8,٥ 3٠,١ ٥١,٠ ما بين ٢٥-34 
٢,١ ١,8 3,١ ٥,٧ ٩,٢ 3١,١ 4٧,٠ ما بين 44-3٥ 
١,3 ٢,8 3,٧ ٧,٩ 8,٢ ٢٩,4 46,٧ ما بين ٥4-4٥ 
٠,8 ١,6 3,١ ٥,٩ 8,3 3٧,4 4٢,٩ ما بين ٥٥-64 
١,٧ ٢,6 ١,8 ١٢,3 ١3,٢ ٢٥,4 43,٠ أكبر من 6٥ 

التعليم
 3,٥ 3,6 - ١4,3 3,6 3٢,١ 4٢,٩ *ال يعرف القراءة والكتابة 
٢,6 ٧,٧ - ٧,٧ ٢,6 ٢٥,6 ٥3,8  يعرف القراءة والكتابة 
٢,٧ ١,٩ 3,6 ٥,٢ ٩,٠ ٢8,٥ 4٩,١ أنهى المرحلة االبتدائية 
١,8 3,١ ٠,٥ ٧,١ ٩,٢ ٢8,8 4٩,٥ أنهى المرحلة اإلعدادية 
 ٠,8 ١,٥ 3,٥ ٥,٧ 8,4 ٢8,٥ ٥١,6 أنهى المرحلة الثانوية 
١,٥ ٠,8 ٢,8 ٧,٧ ١٠,4 33,٧ 43,١ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
3,١ ٢,6 ١,١ ٧,6 8,٧ ٢٧,٥ 4٩,4 المدن في المناطق الحدودية 
١,3 ١,٧ 3,٢ 6,١ ٩,٠ 3٠,٢ 48,٥ **المدن األُخرى 
٠,٧ ١,٠ 3,٥ ٧,8 ١١,٥ 4١,٠ 34,٥ المدن الكبيرة      
١,٥ ٢,٠ 3,١ ٥,٢ ٧,8 ٢4,٩ ٥٥,٥ المدن الصغيرة    

العمل
٢,4 ٢,6 3,١ 6,٠ ٩,٥ ٢٩,3 4٧,١ ربة منزل 
١,3 ١,4 ١,8 4,٠ ٧,٩ 3١,6 ٥٢,٠ موظف في القطاع الخاص 
١,٥ ٢,١ 3,٢ 8,٧ ٧,8 ٢٧,4 4٩,3 أرباب العمل 
١,3 ٠,8 3,٧ 4,٩ ١٠,٢ ٢٧,3 ٥١,8 طالب\ة 
١,3 ٠,٩ 3,١ 8,٥ ١٢,٥ ٢٩,٥ 44,٢ متقاعد 
3,٧ ٠,٩ ٢,8 ١٠,١ ٧,3 ٢8,4 46,8 موظف في القطاع العام 
١,٠ ٢,8 ٢,8 4,6 8,3 3٢,4 48,١ عاطل عن العمل 
١,3 ٢,4 ١,٢ 4,٩ 8,٥ 4٠,٢ 4١,٥ أصحاب المهن الحّرة 
- 8,٠ - ١٢,٠ 4,٠ ٢4,٠ ٥٢,٠ ***غير ذلك 

١,٧ ١,8 ٢,8 6,4 8,٩ ٢٩,٧ 48,٧ بشكل عام 

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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١٥. “ أين يجب أن يعيش السوريين ؟ “ و “ هل نحن مستعدين للعيش معاً ؟” 

يُدرك المجتمع التركي بأن ميول البقاء لدى السوريين في تركيا ازدادت مع مرور السنوات الثماني الماضية. حيث أن ما 
يقارب الـ٨٠٪ من المجتمع هو ُمتأكد من أن السوريين سوف يبقون في تركيا. لكن على الرغم من أقوالهم التي تُفيد بأن 
السوريين “ سوف يبقون هنا “ ، من الممكن القول أن إرادة العيش المشترك هي إرادة ضعيفة وأن هناك “ قبوالً متردداً 
“ موجهاً للسوريين من قبل المجتمع التركي. فعلى الرغم من وجود نسبة ٩٨٪ من السوريين في المناطق الحضرية في 
تركيا إال أنه في اإلجابات على سؤال “ أين يجب أن يعيش السوريين؟ “ ، كانت نسبة الذين أفادوا بأنه يُمكن للسوريين أن “ 
يعيشوا أينما يريدون مع المجتمع التركي “ هي ٧.٩٪ فقط في عام ٢٠١٧ ، وانخفضت هذه النسبة في دراسة عام ٢٠١٩ 
لتصبح ٥.٣٪. باإلضافة إلى ذلك ، أفادت نسبة ٧.٧٪ من المشاركين األتراك في دراسة عام ٢٠١٧ ونسبة  ٥.٥٪ من 
المشاركين في دراسة عام ٢٠١٩ ، بأنه يجب “ توزيع السوريين بشكل متوازن في أنحاء تركيا “. أما الخيارات المتبقية 
فتشير إلى بدائل خارج إطار إرادة العيش المشترك. بعبارة أُخرى ، يقترح أكثر من ٨٠٪ من المجتمع التركي مقترحات 
لفصل السوريين عن المجتمع. حيث كان ترتيب االقتراحات كما يلي: “ يجب أن يعيشوا في المناطق اآلمنة في سورية “ )في 
٢٠١٧: ٣٧.٤٪ ، وفي ٢٠١٩: ٤٤.٨٪( ، “ يجب أن يعيشوا في المخيمات فقط “ )في ٢٠١٧: ٢٨.١٪ ، وفي ٢٠١٩: 
١٥٪( ، “ يجب إعادتهم إلى بالدهم “ ) في ٢٠١٧ : ١١.٥٪ ، وفي ٢٠١٩: ٢٥٪( ، “ إنشاء ُمدن خاصة لهم في تركيا “ 
)في ٢٠١٧: ٤.٨٪ ، وفي ٢٠١٩ : ٢.٤٪(. يُمكن قراءة هذا الوضع كمؤشر بأن ٨١.٨٪ من المجتمع التركي في دراسة 

٢٠١٧ و٨٧.٢٪ منهم في دراسة ٢٠١٩، هم ال يتطلعون إلى العيش المشترك مع السوريين.١٢١

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: هل سيعود السوريين؟

كان هناك رأيين أساسيين حول موضوع عودة السوريين إلى بالدهم في مجموعات النقاشات المركزة : 

جميع السوريين أو قسم كبير منهم لن يعود إلى سورية   
ذكرت الغالبية العظمى من المشاركين أنهم يعتقدون بأن السوريين لن يعودوا إلى بالدهم حتى بعد انتهاء الحرب فيها. وقد تم تقديم سببين 
كأساس لهذا الرأي: أوالً: وفقاً للمشاركين ، السوريين أنشأووا حياتهم في تركيا حيث أنشأ بعضهم أعماالً تجارية وتلقى بعضهم تعليمه 
هنا. فإن تركيا أصبحت وطناً للشباب السوري ، ثانياً: لم يعد للسوريين بلداً يمكنهم العودة إليه حتى وإن أرادوا العودة. وبعبارة أُخرى ، 

لن يتمكن السوريون من القيام بذلك حتى وإن أرادوا العودة بسبب الدمار الذي سببته الحرب.

“ أعتقد بأن أكثر من النصف سوف يبقى في تركيا. سوف يبقى أكثر من مليوني شخص       
هنا. ألن هؤالء الناس أعادوا ترتيب حياتهم من جديد هنا ، وأصبحت تركيا وطنهم ، لهذا اعتقد      

أنهم سوف يفضلون البقاء هنا على أن يعودوا لبناء كل شيء من الصفر “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات      
“ لو ترك الخيار لهم لقال غالبيتهم بأنهم سيبقون“ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

“ أعتقد بأن قسم قليل منهم سوف يعود ، ولربما لن يعود أحد “ هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك    
“ ال أعتقد بأن من ولد ودرس هنا سوف يعود. لكني أعتقد بأن الذين أعمارهم كبيرة قد يعودون “     

أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات    
“ إن عدم عودة الذين كانوا فقراء في سورية ووجدوا حياة أفضل في تركيا هو أمر طبيعي. ال أعتقد بأن أوالد     

هؤالء الـ ٣.٥ مليون سوف يريدون العودة إلى سورية وترك تركيا. ال أعتقد بأنهم يريدون العودة. “    
أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

“ اعتقد انه %70 منهم سوف يعود “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
“ إن عدم عودة الذين كانوا فقراء في سورية ووجدوا حياة أفضل في تركيا هو أمر طبيعي. ال أعتقد بأن أوالد هؤالء      
الـ ٣.٥ مليون سوف يريدون العودة إلى سورية وترك تركيا. ال أعتقد بأنهم يريدون العودة. “ أنقرة – مجموعة نقاش      

الطالب األتراك    
“ قسم منهم سوف يعود والقسم اآلخر سوف يبقى. قسم كبير منهم تزوج من الرجال األتراك. ٥٠٪ منهم سوف يعودون      

والـ ٥٠٪ اآلخرين سوف يبقون “ استنبول – مجموعة نقاش العاملين األتراك    

       قسم كبير من السوريين سوف يعودون إلى بالدهم. ذكرت أقلية من المشاركين بأنه إن انتهت الحرب سوف يعود 
كل أو معظم السوريين إلى بالدهم.

نقاش  مجموعة   – أنقرة   “ يعودون  سوف  سورية  في  لهم  أفضل  ظروف  توفرت  إن   ، بالجنة  تعدهم  ال  تركيا   “     
األكاديميين األتراك    

١٢١      السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام ٢٠١٤ :

»يجب عىل طالبي اللجوء اإلقامة فقط يف املخيامت يف تركيا«: أوافق: 7٣،٣٪ / ال أوافق: ١9٪

»يجب عىل طالبي اللجوء اإلقامة يف املخيامت التي سيتم إنشاؤها داخل املنطقة اآلمنة التي سيتم إنشاؤها يف األرايض السورية بالقرب من الحدود« أوافق: 6٨،٨٪ / ال أوافق: ١٨،١٪
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SB-2019 – جدول 4٥ : أين يجب أن يعيش السوريين المتواجدين في تركيا؟

 
١

 
44,8 ١٠١٧ 3٧,4 ٧8١ في مناطق آمنة في سورية  

٢٥,٠ ٥68 ١١,٥ ٢4٠ يجب إعادتهم إلى بالدهم في كل األحوال ٢ 
١٥,٠ 34١ ٢8,١ ٥8٧ فقط في المخيمات 3 
٥,٥ ١٢6 ٧,٧ ١6١ إنشاء مدن خاصة لهم في تركيا 4 
٥,3 ١٢٠ ٧,٩ ١66 توزيعهم بشكل متوازن في تركيا ٥ 
٢,4 ٥4 4,8 ١٠٠ يُمكنهم العيش أينما أرادوا 6 

٢,٠ 4٥ ٢,6 ٥4 ال أعلم \ ال توجد إجابة    

١٠٠,٠ ٢٢٧١ ١٠٠,٠ ٢٠8٩ المجموع  

الترتيب

# #% %

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧
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SB-2019 – جدول 46 : أين يجب أن يعيش السوريين المتواجدين في تركيا؟ )٪(

الجنس
٢,٥ ٢,6 ٥,3 ٥,٠ ١3,3 ٢6,6 44,٧ امرأة 
١,6 ٢,١ ٥,3 6,١ ١6,٧ ٢3,4 44,8 رجل 

العمر
٢,١ ٢,١ 6,3 8,٥ ١8,8 ١٧,6 44,6 ما بين ١8-٢4 
 ١,٩ 3,٧ 4,٩ 4,٩ ١6,3 ٢4,4 43,٩ ما بين ٢٥-34 
١,٩ ١,8 ٥,٩ 4,8 ١٥,3 ٢٥,٩ 44,4 ما بين 44-3٥ 
١,8 ٢,3 4,٠ ٥,4 ١٢,٩ 3٠,١ 43,٥ ما بين ٥4-4٥ 
٢,٠ ٢,٠ 4,3 3,٩ ١١,4 ٢6,4 ٥٠,٠ ما بين ٥٥-64 
3,6 ٠,٩ ٧,٠ ٥,3 ٩,6 ٢8,٩ 44,٧ أكبر من 6٥ 

التعليم
- 3,٧ ٧,١ ٧,١ 3٢,١ ١٧,٩ 3٢,١ *ال يعرف القراءة والكتابة 
٧,٧ ٢,6 ٥,١ ٢,6 ١٥,4 ١٧,٩ 48,٧  يعرف القراءة والكتابة 
٢,3 ١,٩ ٥,٠ 3,8 ١4,٥ ٢8,٩ 43,6 أنهى المرحلة االبتدائية 
 ١,8 ٢,٩ ٥,٠ ٥,٥ ١٧,٥ ٢٧,٠ 4٠,3 أنهى المرحلة اإلعدادية 
 ١,3 ٢,٥ 3,3 ٥,٥ ١3,٧ ٢4,6 4٩,١ أنهى المرحلة الثانوية 
٢,6 ٢,٢ 8,٧ ٧,٩ ١4,6 ٢٠,٥ 43,٥ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
١,6 ٢,8 ٢,8 3,٢ 3١,4 ١8,8 3٩,4 المدن في المناطق الحدودية 
٢,١ ٢,3 ٥,٩ 6,١ ١٠,8 ٢6,6 46,٢ **المدن األُخرى 
١,8 3,٠ ٧,٠ ٥,٢ ١٥,٧ ١6,٠ ٥١,3 المدن الكبيرة      
٢,3 ١,٩ ٥,4 6,6 8,4 3١,8 43,6 المدن الصغيرة    

العمل
١,8 3,٧ ٥,١ 4,6 ١4,١ ٢6,٩ 43,8 ربة منزل 
١,4 ٢,٢ ٥,٧ 3,8 ١3,4 ٢6,٥ 4٧,٠ موظف في القطاع الخاص 
٠,8 ٢,١ 4,6 6,4 ١٥,8 ٢٢,6 4٧,٧ أرباب العمل 
٢,8 ٢,٩ 6,٥ ١٠,6 ٢٠,٠ ١3,٥ 43,٧ طالب\ة 
3,١ ٢,٢ ٥,4 4,٠ 8,٠ ٢٩,٥ 4٧,8 متقاعد 
4,6 ٠,٩ 4,6 ٧,3 ١٩,3 ٢١,١ 4٢,٢ موظف في القطاع العام 
٢,8 ٠,٩ ٥,6 3,٧ ٢4,١ ١٩,4 43,٥ عاطل عن العمل 
٢,3 - 4,٩ 4,٩ ٩,8 4٧,6 3٠,٥ أصحاب المهن الحّرة 
- - 4,٠ ١٢,٠ ٢8,٠ 36,٠ ٢٠,٠ ***غير ذلك 

٢,٠ ٢,4 ٥,3 ٥,٥ ١٥,٠ ٢٥,٠ 44,8 بشكل عام 

 ال أعلم \ ال
توجد إجابة

 في مناطق آمنة في
سورية

 يجب إعادتهم إلى
 بالدهم في كل

األحوال

فقط في المخيمات  توزيعهم بشكل
متوازن في تركيا

 يُمكنهم العيش أينما
أرادوا

 إنشاء مدن خاصة لهم
في تركيا

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة : “ أين يجب أن يعيش السوريين ؟ “ 

في السؤال األخير من هذا القسم ، ُطلب من المشاركين تحديد المدن التي برأيهم يجب على السوريين العيش فيها. هل يجب أن يتخذ 
السوريين هذا التفضيل بحرية أم يجب على الدولة أن تقرر مكان العيش للسكان السوريين في البالد ، استناداً على عدد السكان ومستوى 

الدخل والمعايير األُخرى. 

يجب على الدولة أن تقوم بتخطيط مركزي من أجل تقرير مكان معيشة السوريين
ذكر بعض المشاركين أنه في بعض البلدان مثل ألمانيا ، حيث يعيش الالجئين ، ال يتم ترك خيار السكن لالجئين وإنما تفوم بتحديده 
الدولة وفقاً للمخططات االستراتيجية. ورأوا بأن تخطيط ممائل في تركيا سيكون مفيد جداً بشأن هذا الموضوع. حيث أنه كان وراء 
هذا الرأي ثالثة دعامات أساسية : أوالً:  لم يتم توزيع الكثافة التي تمركزت في بعض المدن التركية ، ثانياً:  يجب إبعاد السوريين 
عن مناطق السياحة في تركيا لترك صورة أفضل للسياح األجانب ، ثالثاً: يجب تضمين كثافة السكان والظروف االقتصادية للمنطقة 

والمدينة أثناء التخطيط. 

أوالً: 
“ ال يجب أن يعيشوا حيث يريدون ، ألن الجميع يريد العيش في مدن مثل إزمير أو في استنبول. إن لم يتم التحكم      
في هذه األمور فال يمكنك السيطرة على الكثافة التي تحصل في المدن . برأيي يجب توزيعهم على المدن بحسب      

عدد نفوسها. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
“ نظراً لكون هاتاي مكان قريب من سورية فإن معظم هذا الحمل تتقاسمه ُمدن مثل هاتاي وغازي عنتاب وكيليس.      
أعتقد بأن هذه الكثافة يجب أن تُوزع على المدن األخرى ، ولكن يجب أيضاً التفكير في هذا التوزيع ، فكل المدن      
لن تستقبل السوريين كما استقبلت هاتاي السوريين. أعتقد بأن التوزيع على المدن يجب أن يكون وفقاً لهياكل ثقافية      
وأن تُعامل على قدم المساواة بالنظر إلى حساسية هياكل المدن ومن دون التسبب بالتوتر للطرفين. “ هاتاي –      

مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك     
السكاني وبنسب معينة  التعداد  “ برأي يجب أن ال يكون هناك كثافة في ُمدن معينة. يجب أن يُوزوعوا بحسب      

وبالتساوي “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات     
“ يجب أن يكون هناك توزيع منظم ومخطط. يوجد في ألمانيا نظام بسيط للغاية يوزع فيه القادمين على المقاطعات. “      

استنبول – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك     

ثانيا: 

“ أنا بالتأكيد ال أريدهم ان يعيشوا في المناطق السياحية. ألن العملة األجنبية التي تدخل بالدنا مصدرها األول هو      
من السياح األجانب. يجب أن يتم ذلك من خالل النظر في عدد السكان ومساحة األماكن خارج المناطق السياحية. “      

أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك     

ثالثاً: 

“ أنا بالتأكيد ال أريدهم ان يعيشوا في المناطق السياحية. ألن العملة األجنبية التي تدخل بالدنا مصدرها األول هو      
من السياح األجانب. يجب أن يتم ذلك من خالل النظر في عدد السكان ومساحة األماكن خارج المناطق السياحية. “      

أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك     

تأخرت الدولة في تنفيذ مخطط مركزي حول قضية عيش السوريين أفاد البعض بأن التخطيط ونوع التخطيط بشأن أين    
سوف يعيش السوريين هو حلم جاء متأخراً للغاية في تركيا. وفقاً لهم ، كان ممكن لهذا النظام والتخطيط أن يكون ناجحاً لو أنه تم في 
أول سنين األزمة ، وذلك ألنه اآلن وبعد استقرار ماليين السوريين في ٨١ مدينة تركية أصبحت هذه الفرصة بعيدة جداً عن التطبيق. 

“ لقد استقر هؤالء الناس وأسسوا نظامهم الحياتي هنا. ال أعتقد بأن هذا الوضع سوف يتغير بسهولة مرة أُخرى.      
بل اعتقد أنه غير ممكن الحدوث “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب األتراك     

“ أنت تعيش هنا اآلن وقد فات اآلوان على قول اذهب وانتقل إلى مكان آخر. من الصعب جداً تهجير الناس مرة      
أُخرى. “ استنبول – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك     

يجب ترك حرية القرار للسوريين بشأن مسألة انتقائهم للمكان بعض المشاركين أفادوا بأن التخطيط لتوزيع السوريين    
هو أمر ليس فقط صعب ، بل هي ممارسة غير أخالقية وُمنافية للديمقراطية. 

“ أعتقد أنه من الخطأ أن نجمع الناس في منطقة معينة. ما هذا التوزيع ، هو أشبه بمعسكر النازيين؟ أعتقد أنهم يجب      
أن يكونوا أحراراً في اختيار مكانهم “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
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١6. نظرة عامة على الحياة االجتماعية المشتركة

هناك نسبة كبيرة من المؤمنين بأن قسماً كبيراً من السوريين سوف يبقون في تركيا ، حيث أفاد بذلك ٧٠٪ من المشاركين 
في استبيان دراسة عام ٢٠١٧ و٧٠.٥٪ في دراسة عام ٢٠١٩. مع ذلك ، على الرغم من هذا التقبل ، إال أن اإلجابات على 
اقتراح “ يُمكننا العيش مع السوريين بسالم “ للمجتمع التركي تكشف بوضوح عن مدى انتشار القلق و “ القبول الُمجبر “ 
لهذا المفهوم المستقبلي المشترك. حيث انعكس هذا األمر بشكل واضح على إجابات سؤال “ أين يجب أن يعيش السوريين 
إن بقيوا في تركيا “. كما أن االتجاه السلبي كان واضحاً أيضاً في الردود على اقتراح “ يُمكننا العيش بسالم مع السوريين 
“ والتي كانت من ضمن االقتراحات الموجهة للمجتمع التركي. فإن مجموع نسبة التأييد على االقتراحات ، “ أوافق بشدة 

“ و “ أوافق “ شكلت نسبة ٨.٦٪ فقط.١٢٢

أما عند تسجيل هذا النتائج )كنقاط ( ياُلحظ نفس الوضع الالفت أيضاً. في هذا السياق، عند ترميز النقاط من أصل ٥ ، 
فإن الدعم الذي جاء القتراح “ يُمكننا العيش بسالم مع السوريين “ مثل ١.٥ نقطة. مع العلم أن مجموع النقاط لهذا الخيار 
كانت ١.٩ نقاط في دراسة عام ٢٠١٧، هذا األمر هو مؤشراً واضحاً يدل أن قلق المجتمع التركي يرتفع تدريجياً مع مرور 

الوقت. 

SB-2019 – جدول 4٧ : إلى أي مدى توافق على العبارات التالية التي تخص معيشة السوريين في بالدنا؟ )٪(

 SB-2017 ٧٠,8 ١١,8 8٢,6 ٠,٩ ٧,٧ ٧,٠ 8,6 ١,8 ١,٩

 SB-2019 46,٢ ٥8,١١ ٧٥,٠ ٥,8 ١٠,3 ١١ ١,١,4 ١,8 ١,٥

 ” يُمكننا العيش بسالم مع السوريين ”

ً ال أوافق أبدا محايد  ال أعلم \ ال
توجد إجابة

أوافق ال أوافقأوافق بشدة ال أوافق أوافق النقاط
)من 5(

   ١٢٢      السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام  ٢٠١٤ :

»قد يسبب بقاء السوريني يف تركيا مشاكل كبرية«: أوافق: 76،5٪ / ال أوافق: ١6،5٪
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ياُلحظ أنه في جميع األسئلة المطروحة حول مجاالت الحياة المشتركة مع السوريين ، بأن اإلجابات كانت سلبية 
للغاية ، واألهم من ذلك أنها تزداد سوءاً على مر السنين. كما أن المجتمع التركي ال يستجيب بشكل إيجابي 
القتراحات إيجابية مثل “ لقد أصبحنا دولة أكثر قوة بقبول السوريين لبالدنا “ و “ السوريين مفيدون القتصاد 

بلدنا “ و “ السوريين يثروننا ثقافياً “ .

نسبة التأييد القتراح “ السوريين مفيدون القتصاد بلدنا “ كانت ٦٪.١٢٣ أما نسب الذين ردوا بإيجابية من قبل 
المجتمع التركي على كل من اقتراح “ السوريين يثروننا ثقافياً “ كانت ٤.٣٪ ، و “ لقد أصبحنا دولة أكثر قوة 

بقبول السوريين “ كانت ٢١٪. 

١٢٣      السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام ٢٠١٤  :

رعاية هذا العدد الكبري من طالبي اللجوء يرض باالقتصاد الرتيك« متفق عليه: 7٠،٨٪ / غري موافق: ٢١،٤٪  

 SB-2019  - جدول 48 : إلى أي مدى توافق على العبارات التالية التي تخص معيشة السوريين في بالدنا؟ 
) نقاط(  

١,8 ٢,4 لقد أصبحنا دولة أكثر قوة بقبول السوريين لبالدنا ١ 

١,٥ ١,٩ يُمكننا العيش في سالم مع السوريين ٢ 

١,٥ ١,٩ متوسط النقاط 

١,4 ١,٧ السوريين مفيدون القتصاد بلدنا 3 

 4 ً ١,3 ١,6 السوريين يثروننا ثقافيا

SB-2017 SB-2019النرتيب

٠-٢,٩٩ ٥,٠-3,٠
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 SB-2019  - جدول 4٩ : إلى أي مدى توافق على العبارات التالية التي تخص معيشة السوريين في بالدنا؟ 
) نقاط(  

٠-٢,٩٩ ٥,٠-3,٠

الجنس
١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,8 امرأة 
١,٥ ١,3 ١,4 ١,٥ ١,٩ رجل 

العمر
١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,8 ما بين ١8-٢4 
 ١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,8 ما بين ٢٥-34 
 ١,6 ١,3 ١,4 ١,6 ١,٩ ما بين 44-3٥ 
١,٥ ١,٢ ١,3 ١,4 ١,٩ ما بين ٥4-4٥ 
١,٥ ١,4 ١,4 ١,٥ ١,٩ ما بين ٥٥-64 
١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,٩ أكبر من 6٥ 

التعليم
 ١,6 ١,4 ١,3 ١,6 ٢,١ *ال يعرف القراءة والكتابة 
١,٥ ١,4 ١,3 ١,٥ ٢,٠  يعرف القراءة والكتابة 
١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,٩ أنهى المرحلة االبتدائية 
١,٥ ١,3 ١,4 ١,٥ ١,٩ أنهى المرحلة اإلعدادية 
 ١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,8 أنهى المرحلة الثانوية 
١,٥ ١,4 ١,4 ١,6 ١,٧ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
 ١,٥ ١,3 ١,4 ١,4 ٢,٠ المدن في المناطق الحدودية 
 ١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,8 **المدن األخرى 
١,٥ ١,4 ١,4 ١,٥ ١,٧ المدن الكبيرة     
١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,٩ المدن الصغيرة    

العمل
١,٥ ١,3 ١,3 ١,٥ ١,٩ ربة منزل 
١,4 ١,٢ ١,3 ١,4 ١,٧ موظف في القطاع الخاص 
١,6 ١,3 ١,٥ ١,٥ ٢,٠ أرباب العمل 
١,6 ١,4 ١,4 ١,٧ ١,٩ طالب\ة 
١,٥ ١,3 ١,3 ١,4 ١,8 متقاعد 
١,6 ١,4 ١,4 ١,٧ ٢,٠ موظف في القطاع العام 
١,٥ ١,3 ١,4 ١,6 ١,٧ عاطل عن العمل 
١,٢ ١,١ ١,١ ١,٢ ١,4 أصحاب المهن الحّرة 
١,٩ ١,6 ١,6 ٢,٢ ٢,4 ***غير ذلك 

١,٥ ١,3 ١,4 ١,٥ ١,8 بشكل عام 

 لقد أصبحنا دولة أكثر قوةمتوسط النقاط
بقبول السوريين لبالدنا

 يُمكننا العيش في سالم
مع السوريين

 السوريين مفيدون
القتصاد بلدنا

السوريين يثروننا ثقافياً

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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١٧. االنسجام : انسجام السوريين مع المجتمع التركي

يبرز مفهوم “ االنسجام “ )uyum( بشكل خاص في الهجرات الجماعية في سياق التعايش بين مختلف الفئات االجتماعية. 
حيث يتم استخدام مفاهيم “ االندماج “ )integration(  و “ االندماج االجتماعي “ )social cohesion(  في األدب ، 
أما في التركية فبُستخدم كالً من “ االنسجام “ )uyum(  و “ االنسجام االجتماعي “ )sosyal uyum( . مع ذلك ، فإن 
االدعاءات القائلة بأن مفهوم “ االندماج “  )entegrasyon(له جوهر “ هرمي “  وسوف يؤدي حتماً إلى “ الُمطابقة 
“  )asimilasyon(هو موضوع يثير جداالت عديدة. لهذا ، فقد تم اعتماد استخدام مفهوم “ االنسجام “ في تركيا أي 
 harmonizasyon “ ١٢٤.مع ذلك ، يتم استخدام “ االنسجام “ في الخطاب الرسمي في تركيا مع مفاهيم أُخرة كـ Uyum
“ و “ adaptasyon “. في الواقع إن محتوى هذه الكلمة هنا هو أكثر أهمية مما هو عليه في كلمة واحدة. مع ذلك ، فإنه 
integration/ “ و “ uyum / sosyal “ من الصعب جداً تحقيق تعريف موحد لكل من “ االنسجام \ االجتماعي “ أو
social cohesion “ في األدبيات االنكليزية. على الرغم من أن التوقعات \ اإلرادة العامة في تركيا تدور حول عودة 
السوريين إلى منازلهم ، إال أن إدراج دراسات االنسجام أصبحت على جدول األعمال في تركيا خاصة مع تعزز ميول 
البقاء لدى السوريين في البالد. حيث ياُلحظ بأن العديد من المشاريع التي تُنفذ مع السوريين خاصة و األجانب )التابعين 
ألوصاف قانونية مختلفة في البالد( ، تقوم بناًء على إطار سياسات االنسجام التي تقوم بها كل من المديرية العامة إلدارة 
الهجرة التركية )DGMM( ووزارة التعليم الوطني التركية )MEB( ووزارة العائلة والعمل والخدمات االجتماعية. نظراً 
لعدم اليقين وديناميكية العملية ، وعلى الرغم من كون أن بعض السياسات تُبنى على العامل “ المؤقت “ أو “ المؤقتية “ ، 
لكنه ياُلحظ أيضاً أن دراسات “ االنسجام بحكم الواقع “ )de-facto uyum( تُجرى في العديد من المجاالت الموجودة. 
بعض المشاريع )على سبيل المثال ، وصول األطفال السوريين في سن المدرسة إلى التعليم أو المدارس ( تتم على أساس 
الوصول إلى الحقوق والحريات األساسية ، بدالً من جهود االنسجام. في خطة التنمية الحادية عشر التي تُغطي السنوات ما 

بين ٢٠١٩-٢٠٢٣ ، تم ذكر موضوع “ انسجام األجانب “ بشكل متكرر وتم توزيعه على المؤسسات العامة لتطبيقه١٢٥ .
مع ذلك ، وكما هو معروف ، فإن عمليات االنسجام هي عمليات معقدة في طبيعتها وتتطلب وجود أكثر من فاعل لتطبيقها 
على أرض الواقع. ضمن هذه العمليات ، هناك وظائف مختلفة تقع على عاتق كل من “ المجتمع المستضيف “ و “ الدولة 
المستضيفة “ و “ المجتمع الواصل حديثاً “ و “ التطورات التي تحدث في البالد التي أتى منها المهاجرين “ و “ عوامل 
دولية أُخرى “. ال شك في أن مستوى قبول المجتمع المستضيف )المحلي( هو أمر حاسم في هذه العملية ، وكذلك النهج 

القائم على الحقوق والتنظيمات المؤسساتية. 
تكشف اإلجابات عن سؤال “ إلى أي مدى انسجم السوريين مع المجتمع التركي \في تركيا؟ “ عن وجود مشكلة جدية. 
بينما صرحت نسبة ٢.٣٪ من المجتمع التركي بأن السوريين قد انسجموا “ بشكل كامل “ مع المجتمع التركي ، و ١٠.٩٪ 
قالوا بأنهم انسجموا “ بشكل كبير “ ، أفادت نسبة ١٨.٢٪ من المشاركين على أن السوريين في تركيا “ لم ينسجموا على 
أبداً “ بنسبة ٤٦٪ أو أنهم انسجموا “ بشكل قليل “ بنسبة ١٨.٢٪ ، حيث أصبحت النسبة اإلجمالية لهذا التصور تُشكل الـ 
٦٤.٤٪. في هذا الصدد ، تعتقد مجموعة تبلغ نسبتها ١٩.٩٪ أن السوريين تكيفوا بشكل جزئي في تركيا. في الواقع عندما 
ُطرح نفس السؤال على السوريين المشاركين في االستبيانات ظهرت نتيجة تُعاكس هذه النتيجة تماماً. حيث يجد السوريين 
أنفسهم ُمنسجمين بشكل جيد مع المجتمع التركي )كما في الجدول ١١٣(. عند هذه النقطة بالتحديد ، يأتي على األذهان 
سؤال “ لماذا ، ولمن االنسجام ؟ “  ليتصدر جدول النقاشات المطروحة. من نفس المنظور ، يجب التأكيد على أمثلة أخرى 
من العالم ، حيث أنه من المعروف بأن “ القادمين الُجدد “ يرون أنفسهم “ منسجمين “ دائماً في المجتمعات التي يأتون لها 

، كما تجدهم المجتمعات المستضيفة بأنهم “ غير منسجمين”. ١٢٦

 ١٢٤      قانون األجانب والحامية الدولية - املادة 96 - (١) »يجوز للمديرية العامة ، بالقدر الذي تكون فيه قدرة تركيا االقتصادية واملالية ممكنة ، التخطيط ألنشطة التنسيق من أجل تسهيل التنسيق املتبادل بني األجانب ومقدمي الطلبات والحامية

 الدولية املستفيدين واملجتمع وكذلك لتزويدهم باملعرفة واملهارات ليكونوا ناشطني بشكل مستقل يف جميع مجاالت الحياة االجتامعية دون مساعدة من شخص ثالث يف تركيا أو يف البلد الذي يعاد توطينهم فيه أو يف بلدهم. لهذه األغراض ، ميكن للمديرية

العامة أن تطلب اقرتاحات ومساهامت املؤسسات والهيئات العامة والحكومات املحلية واملنظامت غري الحكومية والجامعات واملنظامت الدولية

 ١٢5      خطة التنمية الحادية عرشة (٢٠١9-٢٠٢٣) ، مديرية االسرتاتيجية وامليزانية ، الرئاسة الرتكية ؛ املادة 96 ، إن الهجرة الدولية املتزايدة جزئياً هي نتيجة عدم االستقرار يف البلدان املجاورة لهذا إن تركز املهاجرين يف مدن معينة يتطلب سياسات فعالة

                  بشأن توزيع السكان وانسجام املهاجرين يف حياة املدينة (ص: ٢٢) ؛ املادة 5٤6 »سيتم ضامن انسجام املهاجرين وتطوير قدرات إدارة الهجرة (ص ١٤5) ؛ املادة 66١ »سيتم تعزيز الهيكل املؤسيس إلدارة الهجرة لتسهيل اندماج األجانب يف البالد يف الحياة

 االقتصادية واالجتامعية، انظر إىل   http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani. pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٢\١٠\٢٠١9

١٢6      وجدت دراسة الباروميرت األورويب-الرتيك ، التي تدور حول عمليات اندماج األتراك يف أوروبا أن األتراك يعتربون أنفسهم مندمجني جيًدا يف البلدان التي يعيشون فيها. انظر: الربوفيسور الدكتور م مراد أردوغان (٢٠١٣) 

http://fs.hacettepe.edu.tr/hugo/dosyalar/ETB_rapor.pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٢\١٠\٢٠١9
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SB-2019 – جدول ٥٠ : إلى أي مدى انسجم السوريون مع المجتمع التركي \ في تركيا ؟ 

عندما يتم تحليل عمليات االنسجام في إطار البيانات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية ، ياُلحظ أن أولئك الذين ذكروا 
بأن السوريين “ غير منسجمين “ ، هم من الرجال أكثر من النساء ومن الفئة العمرية فوق الـ ٥٥ عاماً ، ومن خريجي 

المدرسة االبتدائية واالعدادية والثانوية. 

٢,3 ٥٢ بشكل كامل 
١٠,٩ ٢48 بشكل كبير 
 ً ١٩,٩ 4٥٢ جزئيا
١8,٢ 4١3 بشكل قليل 
 Hiç ١٠٥٠ 46,٢
٢,٥ ٥6 ال أعرف \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ٢٢٧١ المجموع 

# %



106 • SURİYELİLER BAROMETRESİ - 2019

SB-2019 - جدول ٥١ : إلى أي مدى انسجم السوريون مع المجتمع التركي \ في تركيا ؟ )٪(

بشكل كامل بشكل كبير ًبشكل قليل جزئيا لم ينسجموا أبداً  ال أعرف \ ال توجد
إجابة

الجنس
3,3 4٥,٢ ١8,٠ ٢١,٠ ١٠,١ ٢,4 امرأة 
١,٧ 4٧,3 ١8,3 ١8,8 ١١,٧ ٢,٢ رجل 

العمر
١,4 4٢,3 ١٩,٠ ٢3,٧ ١١,٥ ٢,١ ما بين ١8-٢4 
3,١ 46,3 ١٥,٩ ٢٠,٩ ١٠,8 3,٠ ما بين ٢٥-34 
٢,٠ 4٥,٧ ١٧,4 ٢٠,٥ ١٢,6 ١,8 ما بين 44-3٥ 
٢,4 4٧,٠ ١٧,٥ ١٩,4 ١٠,٧ 3,٠ ما بين ٥4-4٥ 
٢,3 ٥٠,8 ٢٢,8 ١3,4 ٩,١ ١,6 ما بين ٥٥-64 
6,١ ٥٠,٩ ٢١,١ ١4,٩ 6,١ ٠,٩ أكبر من 6٥ 

التعليم
3,6 ٥٠,٠ ١٠,٧ ٢١,4 ١4,3 - *ال يعرف القراءة والكتابة 
٥,٢ 46,٢ ١٧,٩ ١٧,٩ ٧,٧ ٥,١  يعرف القراءة والكتابة 
3,6 48,4 ١6,3 ١6,8 ١٢,3 ٢,6  أنهى المرحلة االبتدائية 
٢,٢ 4٧,٩ ١8,3 ١٩,6 ٩,٩ ٢,١ أنهى المرحلة اإلعدادية 
١,8 44,٥ ٢٠,١ ٢٠,3 ١١,8 ١,٥  أنهى المرحلة الثانوية 
٢,٢ 44,٧ ١٧,٩ ٢3,٢ 8,٧ 3,3 أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
3,٢ ٥٢,4 ١١,٩ ١٩,٧ ١٠,٢ ٢,6 المدن في المناطق الحدودية 
٢,٢ 44,٧ ١٩,8 ٢٠,٠ ١١,١ ٢,٢ **المدن األخرى 
٢,4 4٢,8 ٢٥,3 ٢٠,٠ 6,٧ ٢,8 المدن الكبيرة    
٢,3 4٥,6 ١٧,٠ ١٩,٩ ١3,3 ١,٩ المدن الصغيرة    

العمل
4,٢ 4٢,١ ١8,٧ ٢٠,3 ١٢,٥ ٢,٢ ربة منزل 
٢,٧ 4٩,6 ١٧,٠ ١8,4 ٩,٥ ٢,8 موظف في القطاع الخاص 
١,١ 4٩,٥ ١3,٩ ٢٠,٥ ١3,٢ ١,8 أرباب العمل 
٢,4 34,3 ٢١,6 ٢8,٢ ١٠,6 ٢,٩ طالب\ة 
٢,4 ٥٠,4 ٢4,١ ١4,٧ 8,٠ ٠,4 متقاعد 
٢,٧ 4٥,٠ ٢٢,٠ ١٧,4 ٩,٢ 3,٧ موظف في القطاع العام 
١,٠ 4٩,١ ١٩,4 ١8,٥ 8,3 3,٧ عاطل عن العمل 
١,3 ٥6,١ ١٢,٢ ١4,6 ١3,4 ٢,4 أصحاب المهن الحّرة 
- ٥٢,٠ ١6,٠ ٢8,٠ 4,٠ - ***غير ذلك 
٢,٥ 46,٢ ١8,٢ ١٩,٩ ١٠,٩ ٢,3 بشكل عام 

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة : االنسجام والعيش المشترك

سئل المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة ما إن كان السوريين كمجموعة قد انسجموا في السنوات الثمانية األخيرة في تركيا أو 
مع المجتمع التركي. فكانت اإلجابات تتمثل في العناوين التالية: 

السوريين ليسوا مجموعة متجانسة: بغض النظر إن كان المشاركين قد أعطوا إجابة سلبية أو إيجابية على هذا السؤال ،    
أشار بعضهم إلى أن السوريين هم ليسوا مجموعة واحدة متجانسبة. وذكروا أنه ال يمكن لجميع أفراد أي مجموعة تجربة عمليات ذاتية 
مثل االنسجام مع المجتمع بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة. من خالل هذه النقطة ، عبر المشاركون األتراك عن وجود بعض السوريين 

الذين يتأقلمون وينسجمون بشكل جيد مع المجتمع باإلضافة إلى أولئك الذين لم يتأقلموا أو ينسجموا أبداً أو لن يتمكنوا من ذلك. 

“ إن السوريين هم ليسوا مجموعة متجانسة من األشخاص. عن أي سوريين نتحدث هنا. هناك سوري يعرف ثالث     
لغات وحائز على درجات علمية جيدة جداً. هؤالء األشخاص بالطبع انسجموا مع المجتمع “ أنقرة – مجموعة نقاش      

األكاديميين األتراك     
“ إن السوريين المتعلمين ينسجمون مع المجتمع أما اآلخرين فإنهم ال ينسجمون “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء      

التركيات   
“ كلما ازدادت درجتهم التعليمية كلما انسجموا بطريقة أسهل ، أو أعتقد بأنهم يقومون بصرف جهد أكثر لينسجموا .     

   كلما كان تعليمهم أدنى كلما خف جهدهم في االنسجام . “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك
“ نعم هناك من انسجم لكن غالبية من انسجموا هم من المجموعات ذات المستوى التعليمي العالي. كلما انخفض      

مستوى التعليم ينخفض االنسجام. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك   

االنسجام االجتماعي هو عملية تقوم على اإلرادة الثنائية والتفاعل:  هناك مسألة أُخرى تظهر بشكل متكرر في هذا    
الصدد أال وهي ضرورة رؤية قضية االنسجام االجتماعي كمسألة ذات اتجاهين. بعبارة أُخرى ، أشار جزء كبير من المشاركين إلى 
أنه من الخطأ انتظار السوريين فقط لتحقيق االنسجام ، وبأن المجتمع التركي يجب أن يُظهر إرادة االنسجام للعيش مع السوريين. ومع 
ذلك ، ووفقاً لغالبية هؤالء المشاركين ، فإن هذه اإلرادة لم يتم مالحظتها بعد في المجتمع التركي. لذلك ، ال يُمكن تفعيل تجربة التفاعل 

المتبادل والحوار ، وهما أمران ضروريان للغاية في االنسجام ، وال يُمكن منع إنغالق السوريين على أنفسهم وانعزالهم اجتماعياً. 

“ في الدراسات التي نقوم بها ، نسبة ٨٠٪ من النساء األتراك أشاروا إلى أنه ليس لديهن أصدقاء سوريات. اإلنسجام      
ال يجب أن يكون من جانب واحد ، كما أن المواطنين األتراك ليسوا مستعدين لذلك. والسوريين أصبحوا ينغلقون على     

أنفسهم أيضاً. لذلك أعتقد بأن العالقات بين المجتمعين ضعيفة للغاية. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك   
“ يعتقد السوريين بأنهم انسجموا ألنهم يحصلون على الخدمات التي لم تكن متوفرة لهم في بلدهم كالمشافي والتعليم.      
أنا ال أعتقد بأنهم انسجموا إلى حد اآلن. ولكن يجب أن ننظر أيضاً إلى جانب األتراك ، ألن االنسجام ال يُمكن له أن يحصل     

من طرف واحد. فنحن أيضاً لم ننسجم معهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ أنا ال أعتقد بأنهم انسجموا. السوريين يتعاملون فقط مع السوريين واألتراك يتعاملون فقط مع األتراك “ غازي      

عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك   
“ هناك نوع من االنغالق. إن لم يتم حل هذه المسألة فسوف تصبح مسألة االنسجام صعبة.” غازي عنتاب –       

مجموعة نقاش الطالب األتراك   

يجب على الدولة أن تضع إرادة قوية ورؤية استراتيجية من أجل االنسجام:  واحدة من أكثر القضايا الُمتفق عليها في    
مجموعات النقاشات المركزة هي أنه يقع على عاتق الدولة دور مهم في عملية انسجام السوريين مع المجتمع التركي. وفقاً لهذا الرأي 

الواسع االنتشار، سوف تكون عملية التكيف ُممكنة في نطاق رؤية استراتيجية وأدوات سياسية طويلة المدى تُحددها الدولة. 

“ لم يُحققوا االنسجام . منذ بداية العملية ، كانت األمور تتقدم وتتطور من تلقاء نفسها. االنسجام هو شيء يُمكن للدولة      
توجيهه وتشكيله. لذا يعيش كال المجتمين اآلن في قواقعهما. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك   
“ أتى جميعهم إلى البالد من دون وجود سياسة ُمعينة للهجرة. أُصيبت الناس بصدمة ثقافية عند مجيئهم . في البلدان      
المتقدمة ، يتم تطبيق سياسات االنسجام. لكن السوريين لم يستطيعوا مواكبة هذا األمر. “استنبول – مجموعة نقاش أرباب     

العمل والعاملين األتراك   
“ نعم لم يستطيعوا االنسجام لكن برأيي مسؤولية هذا األمر ال يقع على عاتق السوريين. ألنهم أتوا إلى هنا في ظل      
دون  من  معنا  والتواصل  االجتماعية  الحياة  إلى  لالنضمام  انتظارهم  العبث  من  يكون  جداً. سوف  سيئة  نفسية  ظروف     

مساعدتهم وحل المشكالت المؤلمة التي تعرضوا لها في الحرب. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات   

غالبية السوريين انسجموا في تركيا:  بعض المشاركين وعلى الرغم من أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي للتحدث عن    
االنسجام ، فقد أعربوا بأن السوريين قد احرزوا تقدماً مهماً في موضوع االنسجام. مع ذلك ، وفقاً لهؤالء المشاركين ، من الممكن رؤية 

عالمات االنسجام انطالقاً من منظور واسع. 
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لم يستطع السوريين االنسجام في تركيا: أشار بعض المشاركين األكثر تشاؤماً في هذا الشأن ،  إلى أن بعض السوريين    

يرفضون االنسجام وبعضهم ال يتخذون الخطوات الالزمة لتحقيق هذا االنسجام.

“ العديد من العائالت السورية ال تُرسل أوالدها إلى المدارس التركية ، مع العلم أن مراكز التعليم المؤقتة قد أُغلقت.      
محاوالت عدم االنسجام تنبع من اقوال مثل “ إن عدنا بعد بضع أعوام ، سوف يتعين علينا تعليم اللغة العربية ألطفالنا     

مجدداً “. غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك    
“  ال يُمكننا القول بأنهم لم يختبروا التكيف الثقافي. لكن ال يوجد لديهم الرغبة في تجربته. هناك بعض الراحة التي      

تنبع من أنهم كثيرين من حيث العدد. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات   

أهمية اللغة التركية في انسجام السوريين: لقد تكرر موضوع أهمية تعلم السوريين للغة التركية من أجل عملية     
االنسجام. فلتعلم اللغة التركية أهميتين: من ناحية ، تعتبر معرفة اللغة التركية أداة مهمة جداً وميزة لالنسجام. وبالمثل ، فعند عدم معرفة 
اللغة التي تمنع السوريين من التفاعل مع المجتمع التركي ، يُنظر إلى هذا األمر على أنه حاجز يقف أمامهم ويدفعهم للعزلة. لهذا فإن 

القدرة على تكلم اللغة التركية ، يظهر كأحد المؤشرات األساسية بأن السوري قد انسجم بالفعل في تركيا. 

“ إنهم في تركيا منذ تسع سنوات لكنهم ال يتكلمون كلمة واحدة باللغة التركية “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش      
موظفي المنظمات األتراك    

“ لم ينسجموا ألنهم يتكلمون لغتهم ويأكلون أكلهم الذي اعتادوا عليه “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك    
“ لم ينسجموا بشكل جيد. هناك مشكلة اللغة ، ال زال بعض األشخاص ال يستطيعون التكلم بالتركية. في بعض      
األحيان نتقابل مع أحدهم لكنهم ال يعرفون اللغة التركية ويرفضون تعلمها بعضهم يقول لما علي تعلم التركية فليتعلموا هم     

العربية لهذا فإن التحدث عن االنسجام هو أمر صعب هنا. “ استنبول – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك   
“ هاتاي هي مدينة تتحدث اللغة العربية أيضاً. هذا هو السبب األكبر في انسجامنا معهم. وألن السكان المحليين      
يعرفون اللغة العربية ، فإنه من الصعب جداً تعلم اللغة التركية في هاتاي ألنهم ال يحتاجون إليها. بطريقة ما ، يمنعهم    

السكان المحليين من تعلم اللغة التركية. “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك 

جاءت  االنسجام.  مفهوم  على  المشاركين  بعض  اعترض  اآلخر،  الطرف  من  السوريين:   انسجام  على  اعتراضات    
االعتراضات من المشاركين الذين أدركوا أن مفهوم االنسجام قد يؤدي إلى االندماج االجتماعي أو حتى العزلة. بالتالي ، فإن المجتمع 
التركي هو بالفعل مكان غني ومتنوع ثقافياً بفضل هذا التنوع. وفقاً لهؤالء المشاركين ، فإن تجانس المجتمع وتمايز المجموعات المختلفة 

سيكون هدفاً سياسياً خاطئاً. 

“ لم يسبق لتركيا أن واجهت هذا النوع من التدفق الهائل للهجرة. على سبيل المثال ، واجه األتراك الذين ذهبوا إلى      
ألمانيا. وبالتالي إن كانت توقع بأن تركيا سوف تساعد  ألمانيا صعوبات كبيرة وال تزال هناك مشاكل لديهم في      

األشخاص لينسجموا هو أمر مثير للسخرية. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات    
“ أنا ال أريد أن ينسجم السوريين هنا وال أريد أن يصبح وجودهم هنا دائم. سيكون من األفضل لو أنهم يبذلوا جهوداً      

أكثر الستعادة وطنهم “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
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بأي طريقة يؤثر السوريون على المجتمع التركي  .١8

من أجل رؤية مخاوف المجتمع التركي وتوقعاته بشكل أكثر وضوحاً، تمت محاولة الحصول على آرائهم من خالل سرد 
بعض المقترحات السلبية واإليجابية عن السوريين. في هذا السياق، ياُلحظ أن سلوكيات السوريين التي يُمكن اعتبارها 
إيجابية )“ السعي من أجل االنسجام “، و” الشعور باالمتنان “، و “ التصرف باحترام “ و “ حبهم الكبير للمجتمع التركي 
“( تجاه المجتمع التركي بشكل عام تتلقى دعماً منخفضاً جداً من المجتمع التركي الذي شارك في االستبيانات. في حين أن 
أكثر من ١٠٪ من المشاركين يؤيدون اقتراح أن “ السوريين يحاولون االنسجام مع المجتمع التركي “، حصدت التصريحات 
اإليجابية األُخرى أقل من نسبة ٦٪، مع ذلك، ومن بين االقتراحين السلبيين اآلخرين من بين الخيارات المقدمة، حصل 
خيار “ السوريون يستغلون المجتمع التركي “ على دعم قوي بنسبة ٣٢.٢٪، و “ السوريين ال يحبون المجتمع التركي على 
اإلطالق “ نسبة ٣٠.٩٪. بعبارة أُخرى،ال يأخذ المجتمع التركي في االعتبار السلوكيات اإليجابية للسوريين تجاههم، بل 

أنه يُبالغ في تصوراته للسلوكيات السلبية.  

SB-2019 – جدول ٥٢ : أي من العبارات التالية يعكس موقفك بشكل أفضل حول كيفية تعامل السوريين مع المجتمع التركي في تركيا ؟ 

3٢,٢ ٧3١ السوريون يستغلون المجتمع التركي 
3٠,٩ ٧٠٢ السوريون ال يُحبون المجتمع التركي على اإلطالق 
١3,3 3٠٢ السوريون يسعون إلى االنسجام مع المجتمع التركي 
٥,8 ١3٢ السوريون ُممتنين من المجتمع التركي 
4,٠ ٩٠ السوريون يتعاملون باحترام شديد مع المجتمع التركي 
 ً ٢,٩ 66 السوريون يحبون المجتمع التركي كثيرا
١٠,٩ ٢48 ال أعلم \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ٢٢٧١ المجموع 

# %

أن  تدور حول  التي  األفكار  بأن  يظهر   ، النقاشات  في مجموعات  المشاركين  إجابات  إلى  ننظر  ، عندما  كاستنتاج عام 
السوريين يؤثرون على تركيا بشكل “ سلبي “ هي أكثر بكثير من االعتقادات بأن للسوريين تأثير إيجابي على تركيا. وإن 
الحصة األكبر من حزمة التأثيرات السلبية )والتي تتوافق مع بيانات االستبيانات ( هي في المجاالت “ االقتصادية “ و “ 
االجتماعية “. كمالحظة عامة ثانية ، وعند مناقشة آثار السوريين على تركيا ، أشار العديد من المشاركين عن حق إلى أن 
هذه المشكلة ذاتية وُمتغيرة بطبيعتها. وبعبارة أُخرى ، أثناء مناقشة “ األثر االقتصادي للسوريين “ فإنه ال يُمكن توقع أن 
يكون لدى مالكي العقارات والُمستأجرين أو على أصحاب العمل والعمال نفس اآلراء. مع ذلك ، فإن حقيقة سلبية الرأي 

العام ال تزال تظهر على أنها نتيجة مهمة. 
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SB-2019 – جدول ٥3 : أي من العبارات التالية يعكس موقفك بشكل أفضل حول كيفية تعامل السوريين مع المجتمع التركي في تركيا ؟ )٪(

الجنس
١3,6 ٢,٥ 4,١ ٥,٢ ١٢,4 ٢8,٧ 33,٥ امرأة 
8,4 3,3 3,8 6,4 ١4,٢ 33,١ 3٠,8 رجل 

العمر
٩,١ 3,١ 4,٥ 4,٧ ١3,6 ٢8,4 36,6 ما بين ١8-٢4 
١٠,8 ٢,6 3,١ 8,٥ ١٢,٠ ٢٩,١ 33,٩ ما بين ٢٥-34 
١١,6 ٢,8 4,4 ٥,٢ ١3,٥ 3٢,٠ 3٠,٥ ما بين 44-3٥ 
١٠,٧ 3,٥ 4,٠ 6,١ ١3,6 3٢,٠ 3٠,١ ما بين ٥4-4٥ 
١٠,4 3,٥ 3,٥ 3,٥ ١4,6 34,6 ٢٩,٩ ما بين ٥٥-64 
١6,6 ٠,٩ 4,4 ٥,3 ١3,٢ 3٠,٧ ٢8,٩ أكبر من 6٥ 

التعليم
٧,١ - ١4,3 3,6 3,6 ٥٠,٠ ٢١,4 *ال يعرف القراءة والكتابة 
١٠,٢ - ٧,٧ ٢,6 ١٥,4 33,3 3٠,8  يعرف القراءة والكتابة 
١٢,8 3,8 3,٥ 4,٧ ١١,٩ 33,4 ٢٩,٩  أنهى المرحلة االبتدائية 
٩,6 ٢,٩ 3,4 ٥,٢ ١٢,6 3٥,١ 3١,٢ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٩,6 3,١ 3,٢ ٥,6 ١٥,6 ٢٧,3 3٥,6  أنهى المرحلة الثانوية 
١١,8 ٢,٠ ٥,3 8,3 ١٢,4 ٢٩,١ 3١,١ أنهى الدراسة الجامعية\بعد الجامعة 

المنطقة
١١,٥ ٢,6 ١,٩ ٢,8 ١٧,١ 4٠,٥ ٢3,6 المدن في المناطق الحدودية 
١٠,٧ 3,٠ 4,٥ 6,6 ١٢,3 ٢8,٥ 34,4 **المدن األخرى 
١4,8 ٢,٢ 4,3 ٥,٠ ١٢,٢ 3١,3 3٠,٢ المدن الكبيرة      
8,8 3,4 4,٥ ٧,4 ١٢,4 ٢٧,٠ 36,٥ المدن الصغيرة    

العمل
١3,٠ ٢,٢ 4,6 ٥,3 ١٢,٥ ٢8,٢ 34,٢ ربة منزل 
١٠,٩ ٢,٠ ٢,4 6,3 ١3,4 3٠,٢ 34,8 موظف في القطاع الخاص 
٧,٧ ٥,٩ 3,٩ 6,٢ ١6,٠ 3١,3 ٢٩,٠ أرباب العمل 
١١,٥ 4,١ 4,٥ 6,٩ ١١,4 ٢4,٩ 36,٧ طالب\ة 
١3,8 ١,8 3,١ 4,٩ ١١,٢ 3٥,٧ ٢٩,٥ متقاعد 
١١,٠ ١,8 ٩,٢ 8,3 ١٢,8 3٥,8 ٢١,١ موظف في القطاع العام 
٧,4 - 4,6 ٥,6 ١3,٩ 4٠,٧ ٢٧,8 عاطل عن العمل 
٩,٩ ٢,4 ٢,4 ١,٢ ١3,4 36,6 34,١ أصحاب المهن الحّرة 
8,٠ - 4,٠ 4,٠ ٢٠,٠ 3٢,٠ 3٢,٠ ***غير ذلك 

٢,٠ ٢,4 ٥,3 ٥,٥ ١٥,٠ ٢٥,٠ 44,8 بشكل عام 

 ال أعلم \ ال
توجد إجابة

 السوريون يستغلون
المجتمع التركي

 السوريون ال يُحبون
 المجتمع التركي
على اإلطالق

 السوريون يسعون
 إلى االنسجام مع
المجتمع التركي

 السوريون ُممتنين
من المجتمع التركي

 السوريون يتعاملون
 باحترام شديد مع
المجتمع التركي

 السوريون يحبون
ً المجتمع التركي كثيرا

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: آثار السوريين السلبية واإليجابية على تركيا

وصول ما يقارب األربعة ماليين سوري إلى تركيا أثر بال شك على العديد من الجوانب في البالد. لمعرفة ما إن كانت هذه اآلثار سلبية 
أو إيجابية بالنسبة للمشاركين األتراك، تم طرح سؤال نقاش “ كيف أثر السوريين على تركيا سواء كان هذا التأثير سلبياً أو أيجابياً؟ “  
على المشاركين األتراك. حيث تمت محاولة فهم التصورات واألفكار حول اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للسوريين على 
تركيا بشكل منفصل وعرضها أدناه كعناوين. فيما يلي بعض األمثلة التفصيلية لإلجابات المقدمة في هذا السياق. ولكن كنتيجة عامة ، 
عندما ننظر إلى إجابات المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة )OGG( ، نجد بأن هؤالء الذين يعتبرون أن السوريين في تركيا 
لهم تأثير “ سلبي “ على تركيا هم أكثر بكثير من الذين يرون التأثير “ اإليجابي “. من بين هذه اآلثار السلبية ، يُمكن القول بأن المجالين 
“ االقتصادي “ و “ االجتماعي “ لهما الحصة األكبر في خلق هذا التصور. كمالحظة عامة ثانية ، وعند مناقشة آثار السوريين على 
تركيا ، أشار العديد من المشاركين عن حق إلى أن هذه المشكلة ذاتية وُمتغيرة بطبيعتها. وبعبارة أُخرى ، أثناء مناقشة “ األثر االقتصادي 
للسوريين “ فإنه ال يُمكن توقع أن يكون لدى مالكي العقارات والُمستأجرين أو على أصحاب العمل والعمال نفس اآلراء. مع ذلك ، فإن 

حقيقة سلبية الرأي العام ال تزال تظهر على أنها نتيجة مهمة.

اآلثار السلبية على االقتصاد: تظهر ثالث نقاط عند الحديث عن آثار السوريين السلبية على االقتصاد التركي.    

أوالً: اآلثار المترتبة على قبول السوريين وعملهم بأجور منخفضة للغاية. وبناًء على ذلك ، فإن عمل السوريين بـ أجور    
أقل بكثير بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشون فيها ، و عملهم بدون تصاريح وتأمينات عمل أو تأمينات اجتماعية 
)العمل غير الرسمي ( وتخفيض أرباب العمل ألجور األتراك بسبب وجود القوى العاملة البديلة والرخيصة  يؤثر على فقدان عمل 
العمال األتراك أو عملهم بأجور منخفضة. من ناحية أُخرى أفاد المشاركين بأن إعفاء السوريين الذين فتحوا أعماالً تجارية خاصة بهم 
من مختلف الضرائب والتزامات التراخيص ، يجعل هناك منافسة غير عادلة بين مواطني الجمهورية التركية وبين السوريين. جزء 
كبير من المشاركين ، الذين أيدوا اآلثار االقتصادية السلبية على االقتصاد في تركيا بسبب السوريين ، ذكروا أن المسؤول األساسي عن 
هذا هم ليسوا السوريين. فوفقاً لهؤالء األشخاص ، إن المسؤولين الرئيسيين هم أولئك الذين لم يقوموا بالسيطرة على مسألة العمل بشكل 
غير رسمي وااللتزامات الضريبية غير المتكافئة ، باإلضافة إلى أصحاب العمل \ أرباب العمل الذين قاموا باستغالل السوريين بسبب 

أوضاعهم السيئة والهشة. 

 
“ هناك الكثير من األحكام المسبقة التي تُعطى بشأن السوريين. بعض األشخاص يعتقدون بأنهم يأخدون أعمالهم      
منهم. إن السوريين يعملون بشكل غير رسمي في تركيا ، لكن لطالما كان هناك عمل بشكل غير رسمي في تركيا منذ زمن     

طويل. الدولة تغمض عينها عن هذا األمر. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك   
“ كنت أُجري دراسة حول العمال الذي يجمعون الكرتون في الشارع. وكنت قد قمت بمثل هذه الدراسة بين عامي      
٢٠١١ و٢٠١٧ ، حيث قالوا لي األشخاص الذين قابلتهم بأن عائدهم الشهرين من هذا العمل هو بين ٢٠٠٠-٣٠٠٠ ليرة     
تركية. أما بعد مجيء السوريين ، وعندما عمل بعض السوريين في هذا المجال قالوا بأن عائدهم الشهري أصبح ٥٠٠ ليرة     
تركية . تأثر األتراك الذين يعملون بمثل هذه المجاالت . وفي البازارات )األسواق المحلية( يعمل السوريين لدى البائعين     

هناك. ألنهم يعطونهم أجراً أقل من غيرهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ إن المواطنين األتراك الذين يعملون بأُجر يومية هم أكثر من تأثر من وجود السوريين. وذلك ألنهم مضطرين      
للعمل في أي مكان حتى ولو كان بأجراً زهيداً مما يجعل هناك بطبيعة الحال تنافس بينهم وبين األتراك. لهذا أصبح العمال     

األتراك ال يجدون األعمال في تركيا. “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك    
“ إن غالبية السوريين هم من فئة الشباب ووجودهم في بلد يوجد فيه العديد من العاطلين عن العمل ، يجعل انخفاض      

نسب البطالة أمراً صعباً للغاية. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

ثانياً: يعتقد البعض بأن غالء األسعار والزيادات التي تحصل سببها السوريين ، مما يدل على وجود تأثير اقتصادي سلبي    
آخر. حيث أشار المشاركين بأن األسعار ترتفع بشكل خاص في مجال اإليجارات ، في المناطق التي يعيش السوريين فيها بكثافة ، حيث 
يخلق هذا األمر المشاكل، خاصة بالنسبة للمواطنين األتراك ذوي الدخل المنخفض. وبالمثل ، في هذه المرحلة ، يُحذر بعض المشاركين 
من أن المسؤولية الرئيسية في هذه المشكلة ال تقع على عاتق السوريين ، وإنما على أصحاب العقارات وغيرهم من التجار الذين يتخذون 

نهجاً انتهازياً. 
“ لم تتغير األسعار فقط في اآلجارات بل تبع هذا األمر أسعار المأكوالت والمشروبات حيث أصبح العرض ال      
يوازي الطلب. األمر ذاته يحصل في مجال تجارة األلبسة. في حين كانت مدينة غازي عنتاب أرخص من العديد من المدن      
التركية ، أرى أن األسعار هنا أصبحت أعلى من المدن اآلخرى. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات    
“ قبل مجيئهم كانت اآلجارات تصل للـ ١٠٠٠ ليرة تركية )TL(. من بعد التضخم تم رفع أسعار األجارات أيضاً.      
حيث أصبح هناك ٣ عائالت يعيشون في نفس المنزل. “ استنبول – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك    
“ اإليجارات اآلن أصبحت بين ١٢٠٠-١٣٠٠ ليرة تركية بينما كانت في السابق حوالي ٦٠٠ ليرة تركية. “ غازي      

عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

ثالثا: تم ذكر أن هناك عبء إضافي أثر على ميزانية العامة في االقتصاد التركي بسبب السوريين في تركيا. بناًء على ذلك    
، فإن الدولة تغطي نفقات السوريين من حيث المأوى وسبل العيش والتعليم والصحة من خالل الضرائب التي تجمعها من مواطنيها. هذا 

الوضع يجعل ضغطاً إضافياً على االقتصاد التركي الذي هو أصالً في حالة ركود. 
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“ ال أعتقد بأنهم هم من خلق األزمة االقتصادية ولكن هناك آثار سلبية  جدية قامت بسببهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش      

النساء التركيات   
“  لربما استفاد بعض الناس من السوريين كعمالة رخيصة على مستوى االقتصاد الجزئي ولكن على المستوى الكلي      
ترتبت على  التي  أنها األعباء اإلضافية  الضرر هنا على  التركي. وأقصد من  تدمير لالقتصاد  نقطة  بالبطبع  فكان هذا     
الميزانية. حتى أن رئيس الجمهورية قال بأننا أنفقنا ٣٨ مليار دوالر عليهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك   
“ نظراً لعدم تنفيذ هذه العملية بشفافية ، فإننا ال نعرف ما المبلغ الذي قُمنا بتحويله أودفعه و كم من النقود أتت من      
طرف االتحاد األوروبي وكم أُنفق. هذا األمر برأيي ليس واضحاً في أذهان الناس. لذلك ، ال أعتقد بأن األحكام المسبقة     

للناس حول هذا األمر هي أحكام فارغة” أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك     
“ أعتقد أن آثارهم على تركيا هي آثار سلبية. هناك مليارات الدوالت التي أنفقتها الدولة. “ غازي عنتاب – مجموعة      

نقاش الطالب األتراك   

اآلثار اإليجابية على االقتصاد:  باإلضافة إلى اآلثار السلبية المذكورة أعاله ، ذكر بعض المشاركون بأن السوريين ساهموا    
مساهمات كبيرة وتركوا آثار إيجابية في االقتصاد التركي . حيث نوقشت هذه المساهمات واآلثار اإليجابية تحت ثالثة مواضيع رئيسية 

خالل المقابالت:  

أوالً: يذكر ان البعض أن هناك نقص يسده السوريين من حيث األجور والمهارات الالزمة على مختلف المستويات في    
االقتصاد. في هذا السياق ، قيل أن السوريين قاموا طواعية بسد الفجوات في المجالت التي ال يرغب بها العُمال األتراك. كما تبين 
في المناقشات أعاله ، أن القضية نفسها هي واحدة من أهم العيوب االقتصادية التي يُسببها السوريون والتي يتنافس عليها معهم العمال 
األتراك. هذا األمر يكشف أن اآلثار السلبية واإليجابية هي ذاتية حيث يُمكن النظر لها من أي منظور وبالتالي عكس جميع التقييمات. 

“ قبل مجيء السوريين ، كان من الصعب العثور على عمال في مجال الزراعة في مدينة هاتاي. لم نكن نجد أناس      
يحصدون الزيتون من الحقول ، وألن العمال لم يكونوا يحبون قطف القطن ، بقي نصف القطن في الحقول غير مقطوف.     
في السابق لم يكن باإلمكان العثور على عامل سواء كان ذلك في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة ، لهذا فإن للسوريين     

آثاراً ومساهمات إيجابية بهذا الصدد “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة األتراك    
“ لقد سد السوريين في تركيا نقص القوى العاملة. عائلتي هي عائلة تعمل في مجال الصناعة. لم يكن هناك مهندسين      
بها.“  القيام  األتراك  يُريد  ال  التي  األعمال  يعملون  السوريين  فإن  لذا  الورشات.  في  بالعمل  يرغبون  كيميائين     

أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
“ أعتقد بأن السوريين سدوا النقص الموجود في القوى العاملة. في منطقتنا أيضاً تُعد زراعة الشاي والبندق زراعة      
مستمرة ، وبما أن الشباب يتوجهون إلى المدن الكبرى دائماً ، ال يستطيع اآلباء القيام بذلك لوحدهم ألن قوتهم الجسدية     
ليست كافية. بينما كان الجورجيون يغلقون هذه الفجوة لنا ، لكن بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر بدأ السوريين بمساعدتنا     
مؤخراً. لقد أثروا بشكل إيجابي على االقتصاد بهذا المعنى حيث انتقل السوريين للعيش في هذه المنطقة ولم يعملوا بالدوالر     

مثل الجورجيين. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

ثانياً: باإلضافة إلى القوى العاملة السورية التي تسد العجز بتكاليف أقل في المناطق التي ال يرغب المواطنون األتراك    
في العمل فيها ، يُذكر أن دمج ماليين األشخاص في االقتصاد يُوفر بطبيعة الحال توسعاً كبيراً ويخلق حيوية اقتصادية مهمة. في هذا 
السياق ، وفقاً للمشاركين ، إن تواجد مثل هذه الفرص يخلق فرص عمل جديدة تساعدهم على فتح تجارتهم وأعمالهم الخاصة كما أن 

تلقيهم للسلع والخدمات التي يتلقونها كمستهلكين يساعد في إنعاش االقتصاد التركي. 

“ خاصة في مدينة غازي عنتاب ، لدى السوريين الكثير من المحالت واألعمال التجارية. هذا بالطبع يخلق فرص      
عمل أكثر. “ غازي عنتاب - مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك   

“ في المدن الحدودية مثل مدينة كيليس ومدينة هاتاي ، وخاصة هاتاي ، كان مجال تصنيع األحذية هو مجال ضيق      
جداً ، لكننا نرى أن إنتاج األحذية قد زاد مع وصول السوريين بسبب وجود عمال ماهرين بينهم. “ هاتاي – مجموعة نقاش     

أرباب العمل والعاملين األتراك   
“ لنفترض انه يوجد األن 300 الف سوري في هاتاي انا ارى ان هذا يعني هناك 300 الف خبزة  تباع في اليوم.    

لهم مساهمات في اقتصادنا وبالدنا. من بعد ان تم إرسال 50 ألف سوري      
من كيلس قال اعالي المدينة يا ليت السوريون يعودون  “ هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك   

“ إنهم يساهمون في اقتصادنا سواًء كونهم يد عاملة رخيصة وبسبب كل إنفاق يقومون به. “ استنبول – مجموعة      
نقاش موظفي المنظمات األتراك   

ثالثاً: يرى بعض المشاركين بأن التمويل الذي يأتي من الخارج لدعم السوريين هو مصدر مهم لجلب القطع األجنبي    
لالقتصاد التركي.

“ أنا أرى أن لهم آثار إيجابية. ألن غالبية المساعدات التي تعطيها الدولة هي ممولة من األُمم المتحدة والبنك الدولي      
أو من االتحاد األوروبي. إن التقارير الصادرة عن الجهاز األعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تركيا هي تقارير غير     
واضحة وال توضح كمية األموال التي تُنفق في هذا الصدد. أعتقد بأن السوريين يجلبون قيمة مضافة. حيث تم توفير وجود     
العمالة الرخيصة كما يتم إنتاج فائض قيمة في البالد. لذلك أعتقد بأنها إضافة جيدة لالقتصاد التركي. “ استنبول – مجموعة     

نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك   
“ أعتقد أن هذا األمر له إيجابية قصيرة المدى. على سبيل المثال ، أتت المساعدات الموجهة للسوريين من أوروبا      
، ولهذا السبب ، تم توفير دخول األموال من العملة الصعبة إلى البالد. كما أنهم جلبوا أموالهم معهم من سورية ، لكني     
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أعتقد بأن هذا الجانب سوف يتحول لسلبية في وقت الحق ، ألن هذه المساعدات سوف تنقطع بعد فترة. “ استنبول –     

مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك    

المشاركين في  التي يزعم  والثقافية  االجتماعية  السلبيات  يُمكن تصنيف  والثقافة:   المجتمع  السلبية على  اآلثار     
مجموعات النقاشات المركزة بأن السوريين قد تسببوا بها تحت أربعة عناوين رئيسية: 

أوالً: تم ذكر التوترات واالزعاجات التي أبداها المجتمع التركي بسبب العدد الكبير من السوريين الذين قدموا إلى البالد و إدراك   
بأن هناك “  تفضيل تقوم به الدولة للسوريين على حساب مواطنيها “. فبسبب تزايد حدة الوضع أفاد البعض بأنه هناك “ عداء “ يتصاعد 

بشكل متزايد: 

“ سوف أقول لكم عن الضرر الذي تسبب به السوريين القادمين من الخارج إلى تركيا. نحن ، مواطنين الجمهورية      
التركية ، بدأنا نشعر بمعاملة المواطنين من الدرجة الثانية عند مجيئهم. البارحة اصطحبت طفلي إلى المستشفى ودفعت ٧٥     
ليرة تركية. مع العلم أني ُمسجل في التأمينات االجتماعية وأدفع شهرياً ٧٠٠-٨٠٠ ليرة تركية. وقد دفعت ٧٥ ليرة تركية     
في المستشفى على الرغم من وجود تأميني الخاص. أما عندما يذهب سوري إلى الطبيب أو الصيدلية ، هل برأيك يدفع     
نفس المبلغ؟. في أحسن األحوال يدفع ٢٥ ليرة تركية وليس ٧٥ ليرة . على الرغم من أني مواطن من مواطنين الجمهورية     
التركية التي ُولدت وتربيت فيها ولست قادماً جديداً إليها. بدايةً يجب أن تعتني بي وتحميني. “ هاتاي – مجموعة نقاش     

أرباب العمل والعاملين األتراك    
“ أعتقد بأن حس العدالة قد ضعف في الوقت الحالي. ألنه عندما ننظر إلى الحقوق الممنوحة لهم بشكل فردي ، نقول      
أن على الدولة أن تضمن أمن مواطنيها. هناك العديد من العاطلين عن العمل الذين يعيشون في بالدنا اآلن. إنها تخدم     
السوريين بدالً من مواطنيها ، على سبيل المثال ، ال توجد أولوية ألي شخص أعرفه في غرفة الطوارئ في المستشفى.     
لكن السوريين يظهرون أنفسهم على أنهم األولوية ويتخطون دورنا ، لذلك هناك تفكك وانزعاج في المجتمع. إنهم اآلن     

مواطنون من الدرجة األولى. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ اجتماعياً ، لم نتقبلهم ولم يتقبلوننا. كما لو أننا نعيش على جانبين متقابلين ، بينما نجد أنفسنا أننا نحن المستضيفين      
وهم الضيوف. مع مرور الزمن تغيرت مواقفهم بسبب حسن نيتنا. لقد أساؤوا استخدام حسن نيتنا. “ هاتاي – مجموعة     

نقاش األساتذة األتراك   
“ لم أسمع في أي يوم من األيام على أي من وسائل التواصل االجتماعي أو التلفاز ولم يقل لي أحد يوماً بأن “      
السوريين شاروكوا في نشاط ما أو قاموا بفعل مفيد ، أو أنهم زرعوا أشجار على سبيل المثال “. لم أسمع أي شيء جيد     
عنهم. ال يوجد شيء عاطفي قد يحبه المرء فيهم ، ال شيء. بل اسمع األمور السلبية عنهم طوال الوقت. “ أنقرة – مجموعة    

نقاش النساء التركيات 

ثانياً: بحسب اآلراء التي تم التعبير عنها بشكل متكرر ، تم ذكر أن السوريين يُدمرون البنية االجتماعية في تركيا ويتم تغيير هذه   
البنية بطريقة سلبية. 

“ إن قدومهم العشوائي هذا أضر هيكلنا االجتماعي . عندما تم استقبالهم لم يُخطط للسنوات الثالثة أوالخمسة المقبلة      
كيف سوف يتكيف هؤالء الناس؟ إن السوريين سوف يخلقون عواقب اجتماعية كبيرة. “ هاتاي – مجموعة نقاش األساتذة     

األتراك    
“ لقد أخلوا بالسكينة الموجود ، نحن نعيش في نارليجا منذ ٣٠ سنة ، كانت عالقتنا مع الجيران جميلة جداً ، ولكن      
مع مجيء السوريين قبل عشرة سنوات لم يعد مفهوم الجيران هذا موجوداً. عندما نقوم بتناول الفطور كعائلة في الحديقة ،     
يقومون برمي فضالتهم وحفاضات أوالدهم من الشرفة إلى الشارع. لقد قمنا باالنتقال جميعاً بسبب السوريين. “ هاتاي -     

مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ لقد اعتاد الجميع في مدينة أنطاكية على العيش معاً واألن نحن في حالة انفصال بسبب السوريين “ هاتاي –      

مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ إنهم ُمحافظين للغاية وأعتقد بأنهم يوجهون المجتمع إلى هذا الطريق. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي      

المنظمات األتراك    
“ أنا أعتقد بأنهم سوف يدفعوننا للوراء من الناحية االجتماعية والثقافية. إنهم مختلفين جداً عنا. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك    

ثالثاً: فيما يتعلق بالمناقشة أعاله ، تم ذكر بأن السوريين في تركيا قد جلبوا معهم ثقافات جديدة على المجتمع التي يُعتقد أنها تؤثر   
سلباً على هيكل األُسرة ، خاصة في ثقافة الزواج. تم التعبير على أن تعدد الزوجات والزواج الديني بدالً من الزواج الرسمي وزواج 
األطفال هو أمر شائع بين السوريين ، حيث أن هذا األمر يشكل تهديداً لهيكل األُسرة التركية. في الواقع ، أفيد من قبل المشاركين بأن 
عدداً متزايداً من الرجال األتراك بدأوا في الزواج من السوريات )كزواج ثاني( ، ولهذا فقد تضررت حياتهم األُسرية حيث أصبح الرجال 
يستخدمون ورقة الزواج للمرة ثانية ضد زوجاتهم. وبالطبع ، فقد ذكر بعض المشاركين بأنه من غير العدل القول بأن هذا التأثير هو 

تأثير السوريين السلبي ، وقبل أن النساء السوريات هم من تم استغاللهم وأنهن األكثر معاناة في هذا الصدد.
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١٩. ما مدى أهمية مشكلة السوريين؟ 

من المعروف أن المجتمع التركي قد واجه مشاكل مهمة في السنوات األخيرة. من بين هذه المشاكل ، يمكن ذكر العديد 
من القضايا مثل قضايا مكافحة اإلرهاب ، واالقتصاد ، والعمالة ، والتوتر االجتماعي ، والسياسة الخارجية ، وما إلى 
ذلك. في هذا الصدد حاولت دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ فهم تصورات المجتمع التركي حول مسألة السوريين في 
تركيا من خالل طرح سؤال “ ضمن أكثر عشرة مشاكل مهمة موجودة في تركيا ، ما هو ترتيب مسألة السوريين ضمن 
هذه المشكالت؟ “. وعليه ، حصدت اإلجابات التي ادعت أن مشلكة السوريين هي “ األهم “ و المشكلة “ الثانية األهم “ و 
المشكلة “ الثالثة األهم نسبة تتجاوز الـ ٦٠٪. عندما يتم تحليل هذه النسبة من خالل النقاط ، فإنها تتوافق مع ٣.٣ نقطة في 
ترتيب هذه المشكالت. مما يعني أن المجتمع التركي يرى بأن مسألة السوريين واحدة من ضمن أكثر ثالث مشاكل تتصدر 
تركيا على أي حال. أما إجمالي نسب المشاركين الذين قالوا بأن “ السوريين هم ليسوا مشكلة “ أو “ ال يدخلون في المراكز 
العشرة األولى “ كانت ٥.٤٪. من ناحية أُخرى ، وبالنظر إلى البيانات من الناحية االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية 

فياُلحظ أنه ليس هناك فرقاً كبيراً بين هذه المجموعات في هذا الخصوص. 

 
“ إن تعدد الزوجات هو أمر شائع عندهم بسبب أنهم عقليتهم المحافظة. إنهم ينجبون الكثير من األطفال. هذا األمر      

سوف يؤثر على المجتمع مع الزمن “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
“ لقد تأثر المجتمع كثيراً. هناك عائلة في غازي عنتاب لديهم أوالد. وأوضاعهم المادية جيدة ، في يوم من األيام فتح      

الزوج بيتاً جديداً وتزوج من امرأة عربية. لماذا ال يتزوجون األتراك بل العرب؟ “   
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات.   

“ إن الرجال يهددون نسائهم بالزواج من النساء السوريات. ويقومون بممارسة الضغط النفسي على زوجاتهم. “      
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   

رابعاً: وأخيراً ، قيل بأن السوريين قد جلبوا معهم مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالسالمة والصحة العامة. من ناحية ، يُعتقد بأن   
السوريين الذين يسكنون في مناطق بكثافة أكثر يزيدون من معدالت الجريمة ، كما أن دخولهم إلى تركيا من دون إجراء فحص صحي 

ُمفصل سوف يؤدي إلى ظهور المرض في تركيا حيث قيل بأنهم يشكلون تهديداً على الصحة العامة. 
هذا  في  كبيرة  مشكلة  هناك  والتهريب.  المخدرات  تجارة  ازدادت  كما  الجريمة.  معدالت  نسب  ازدادت  لقد   “     
الموضوع. في حين أنه يتم ترحيل المجرمين السوريين إلى خارج حدود البالد وال يعاقبون بالسجن في تركيا، يُعاقب     
المواطنون األتراك عندما يرتكبون أياً من هذه الجرائم ويُحكم عليهم بالسجن لفترة طويلة. “ هاتاي – مجموعة نقاش أرباب     

العمل والعاملين األتراك   
“ أعتقد بأن هناك حكم ُمتحيز. دائماً ما نسمع باألخبار السلبية عنهم. هنا عندما ذهبت مرة للمركز الصحي وتحدثت      
مع الطبيب ، علمت بأن مرضاً قد ظهر في تركيا مؤخراً بسبب مجيء السوريين من بعد اختفائه لسنوات عديدة. بالطبع     

، عندما نسمع مثل هذه األشياء نشعر بالذعر. “ هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك    

اآلثار اإليجابية على المجتمع والثقافة: فيما يتعلق باآلثار اإليجابية للسوريين من الناحية االجتماعية والثقافية ،     
ذكر عدد قليل نسبياً من المشاركين بأن السوريين أثروا تركيا من حيث التنوع الثقافي وبأنهم يشكلون ثروة للبالد في هذا الصدد. جادل 

بعض المشاركين بأن هذه القضية تبقى دائماً في ظل القضايا األُخرى وبأنه يجب بذل المزيد من الجهود إلظهارها. 

فقد   ، الموسيقي  المجال  المثال ، في  المجتمع. على سبيل  السوريين  فيها  أثرى  التي  النواحي  العديد من  “ هناك      
استمعت إلى مجموعة موسيقية سورية لم استمع لها أو أعرفها من قبل ولقد أثارت إعجابي كثيراً. لكننا عندما ننزل إلى     
الشارع ، وفي الميدان ، نحصل على تعليقات مختلفة جداً من بعض األشخاص عنهم . “ استنبول – مجموعة نقاش موظفي     

المنظمات األتراك    
“ بعض الطالب الذين يدرسون في السنة الرابعة من الخدمات االجتماعية أتوا إلينا وسألوا إن كان بإمكانهم الحصول      
على دورات لتعلم اللغة العربية ، حتى هذا األمر هو ثروة حقيقية. “ استنبول – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك    
“ إن السوريين يعيشون في حي أوندر بشكل كثيف. وعندهم الكثير من محالت المجوهرات والمطاعم هناك ، لقد      
كنت مفتوناً للغاية بمجرد أن ذهبت إلى أحد المقاهي وتناولت الحلوى مع صديقي هناك ، لقد أحببناها كثيراً. “ أنقرة –     

مجموعة نقاش النساء التركيات.   
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SB-2019 – جدول ٥4 : ضمن أكثر عشرة مشاكل مهمة موجودة في تركيا ، ما هو ترتيب مسألة السوريين ضمن هذه المشكالت؟ 

SB-2019 – جدول ٥٥ : ضمن أكثر عشرة مشاكل مهمة موجودة في تركيا ، ما هو ترتيب مسألة السوريين ضمن هذه المشكالت؟

٢٧,٢ 6١٧ في المرتبة األولى 
6٠,3 ١4,3 3٢٥ في المرتبة الثانية 
 ١8,8 4٢6 في المرتبة الثالثة 
8,6 8,6 ١٩6 في المرتبة الرابعة 
8,4 8,4 ١٩١  في المرتبة الخامسة 
٢,8 ٢,8 64 في المرتبة السادسة 
٢,٧ ٢,٧ 6١ في المرتبة السابعة 
١,٩ ١,٩ 44 في المرتبة الثامنة 
٠,٧ ٠,٧ ١٧ في المرتبة التاسعة 

٥,١ ٥,١ ١١٥ في المرتبة العاشرة 

٥,4 ٥,4 ١٢3 السوريين ال يشكلون مشكلة \ ليسوا من ضمن المراتب العشر األوائل 

4,١ 4,١ ٩٢ ال أعلم \ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٢٧١ المجموع 
3,3 المتوسط 

مالحظة: يتم احتساب المتوسط بناًء على مؤشرات الترتيب. 

# % %

الجنس
3,٥  امرأة 
3,4 رجل 

العمر
3,6 ما بين ١8-٢4 
3,3 ما بين ٢٥-34 
3,١ ما بين 44-3٥ 
3,٢ ما بين ٥4-4٥ 
3,3 ما بين ٥٥-64 
3,4 أكبر من 6٥ 

التعليم 
٢,٧ *ال يعرف القراءة والكتابة 
3,3 يعرف القراءة والكتابة 
3,٠ أنهى المرحلة االبتدائية 
3,١ أنهى المرحلة اإلعدادية 
3,3 أنهى المرحلة الثانوية 
3,٧ انهى الجامعة \ ما بعد الجامعة 

المنطقة
3,3 المدن في المناطق الحدودية 
  3,3 **المدن األخرى 
3,٥ المدن الكبيرة 
3,٢ المدن الصغيرة 

العمل
3,٧ ربة منزل 
3,٧ موظف في القطاع الخاص 
3,4 أرباب العمل 
3,4 طالب\ة 
3,3 متقاعد 
3,٢ موظف في القطاع العام 
3,١ عاطل عن العمل 
٢,٥ أصحاب المهن الحّرة 
3,٩ ***غير ذلك 

المتوسط المتوسط

3,3 بشكل عام 

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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الحقوق السياسية والمواطنة  .٢٠

عند توجيه سؤال “ ما هو نوع التنظيمات التي يجب وضعها للسوريين فيما يتعلق بحقوقهم السياسية؟ “ للمشاركين من 
المجتمع التركي ، أجاب ٨٥.٦٪ منهم في دراسة عام ٢٠١٧ ، و ٨٧.١٪ في دراسة عام ٢٠١٩ بأنه “ ال يجب منحهم أي 
حقوق سياسية “. ويظهر هذا الموقف الواضح أيضاً في مسألة المواطنة. ففي حين أن الغالبية العظمى من المشاركين من 
المجتمع التركي تعتقد بأن جميع السوريين تقريبًا سوف يبقون في البالد ، إال أنها تُظهر مقاومة شديدة فيما يتعلق بمسألة 
إعطائهم الحقوق السياسية وخاصة حق المواطنة. من الواضح أن المجتمع التركي ، الذي يعارض منح الحقوق السياسية 
للسوريين بنسبة عالية جداً )٨٧.١٪( لديه ترددات كبيرة بشأن منح الجنسية التركية للسوريين. في بحث “ مؤشر الضغط 
للسوريين ٢٠١٧ )SB-2017( ، كانت إجابات على سؤال “ ما هي التنظيمات التي يجب وضعها فيما يتعلق بمنح الجنسية 
التركية للسوريين ؟ “ هي بنسبة ٧٥.٨٪ لصالح خيار “ ال يجب إعطاء أي أحد منهم الجنسية التركية “. هذا النسبة في 
دراسة عام ٢٠١٩ ، وعلى الرغم من منح الجنسية التركية لـ ١٠٠ ألف سوري في العاميين الماضيين ، ارتفعت قليالً 
لتصل إلى ٧٦.٥٪. في حين أن نسبة أولئك الذين يقولون بأنه “ يجب تجنيسهم جميعاً “ كانت ٤٪ في دراسة عام ٢٠١٧ 
، انخفضت هذه النسبة إلى ١.٥٪ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين لعام ٢٠١٩” ١٢٧.  يكشف هذا األمر ، أن المجتمع 

التركي لديه مخاوف جدية بشأن االتجاه التصاعدي في سياسة المواطنة المتبعة. 

SB-2019 - جدول ٥6 : ما هو نوع الترتيبات التي يجب أن وضعها للسوريين فيما يتعلق بحقوقهم السياسية؟

#

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

#% %

8٧,١ ١٩٧٩ 8٥,6 ١٧8٩ ال يجب منحهم أي حقوق سياسية 
3,٠ 6٧ 4,٠ 84 يجب أن يصوتوا في جميع االنتخابات 
  يجب أن يكون لديهم حق االقتراح 
3,٠ 6٧ ١,6 33 والترشح في كل االنتخابات 

٢,6 6١ 4,6 ٩6 يجب أن يصوتوا على االنتخابات المحلية فقط 

 , يجب أن يصوتوا ويترشحوا 
٠,3 6 ١,٢ ٢٥ فقط في االنتخابات المحلية 

4,٠ ٩١ 3,٠ 6٢ ال أعلم \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ٢٢٧١ ١٠٠,٠ ٢٠8٩ المجموع 

١٢7      السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام ٢٠١٤:

»يجب منح طالبي اللجوء السوريني الجنسية الرتكية«: أوافق: 7،7٪ / ال أوافق: 5،٨٤٪ :
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SB-2019 – جدول ٥٧ : ما هو نوع الترتيبات التي يجب أن وضعها للسوريين فيما يتعلق بحقوقهم السياسية؟ )٪(

 ال أعلم \ ال
توجد إجابة

 ال يجب منحهم أي حقوق
سياسية

 يجب أن يصوتوا في جميع
االنتخابات

 يجب أن يكون لديهم
 حق االقتراح والترشح

في كل االنتخابات

 يجب أن يصوتوا
 على االنتخابات
المحلية فقط

 يجب أن يصوتوا
 ويترشحوا فقط في
االنتخابات المحلية

الجنس
4,8 - 3,٥ 3,3 ٢,6 8٥,8 امرأة 
3,٢ ٠,٥ ١,٩ ٢,6 3,3 88,٥ رجل 

العمل
3,٩ ٠,٢ 3,3 3,١ 3,١ 86,4 ما بين ١8-٢4 
٥,٢ - 3,3 3,١ ٢,4 86,٠ ما بين ٢٥-34 
4,٥ ٠,٢ ٢,٠ 3,١ 3,3 86,٩ ما بين 44-3٥ 
3,٠ ٠,٥ 3,٥ ٢,3 ٢,8 8٧,٩ ما بين ٥4-4٥ 
١,٥ ٠,8 ١,٢ ٢,4 3,٩ ٩٠,٢ ما بين ٥٥-64 
6,١ - ٠,٩ 4,4 ١,8 86,8 أكبر من 6٥ 

التعليم
- - 3,6 3,6 - ٩٢,8 *ال يعرف القراءة والكتابة 
٢,6 ٢,6 ٢,6 ٢,6 ٥,١ 84,٥  يعرف القراءة والكتابة 
4,٥ ٠,٥ ١,٩ 3,3 3,١ 86,٧  أنهى المرحلة االبتدائية 
3,4 - ١,8 ٢,6 ٢,١ ٩٠,١ أنهى المرحلة اإلعدادية 
4,١ ٠,١ ٢,8 ٢,٧ 3,١ 8٧,٢  أنهى المرحلة الثانوية 
3,٩ ٠,٢ 4,١ 3,3 3,3 8٥,٢ أنهى الجامعة \ ما بعد الجامعة 

المنطقة
3,٢ ٠,٩ ٢,4 3,٧ ١,١ 88,٧ المدن في المناطق الحدودية 
4,٢ ٠,١ ٢,8 ٢,8 3,4 86,٧ **المدن األخرى 
4,3 ٠,٢ 3,3 ٢,٢ 3,٠ 8٧,٠ المدن الكبيرة 
4,١ ٠,١ ٢,٥ 3,١ 3,6 86,6 المدن الصغيرة 

العمل
4,8 - 3,١ 3,٧ ٢,٧ 8٥,٧ ربة منزل 
4,8 ٠,٢ ١,8 3,٠ 3,4 86,8 موظف في القطاع الخاص 
3,٥ ٠,٥ ٢,١ ٢,3 3,٧ 8٧,٩ أرباب العمل 
٢,٩ ٠,4 4,٩ ٢,٩ ٢,4 86,٥ طالب\ة 
4,٠ ٠,٩ ٠,4 ١,8 3,6 8٩,3 متقاعد 
٥,٥ - ٧,3 ٥,٥ - 8١,٧ موظف في القطاع العام 
٢,٧ - ٢,8 ١,٩ ٠,٩ ٩١,٧ عاطل عن العمل 
١,3 - ٢,4 ٢,4 ٢,4 ٩١,٥ أصحاب المهن الحّرة 
- - - 4,٠ 8,٠ 88,٠ ***غير ذلك 
4,٠ ٠,3 ٢,6 3,٠ 3,٠ 8٧,١ بشكل عام

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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إن الذين نظروا بطريقة إيجابية إلى موضوع تجنيس كل من السوريين “ المثقفين “ و “ المولودين في تركيا “ و “ التركمان 
“ و” الذين يعرفون اللغة التركية “ و “ الشباب “ في دراسة عام ٢٠١٧ كانت نسبتهم ١٧.٣٪ ، حيث ارتفعت هذه النسبة في 
دراسة عام ٢٠١٩ لتُصبح ١٩.٢٪. في حين أنه عند إضافة إقتراح “ يجب تجنيسهم جميعاً “ إلى موضوع المواطنة ، يصل 

المعدل اإلجمالي لهذه اإلجابات إلى ٢١.٣٪ في دراسة عام ٢٠١٧ بينما ينخفض إلى ٢٠.٧٪ ١٢٨ في دراسة عام ٢٠١٩

هناك تحفظات قوية يُبديها المجتمع التركي على إعطاء كل من الحقوق السياسية وحق المواطنة للسوريين ، حيث يكشف 
هذا األمر عن الحاجة إلى البحث عن خيارات أُخرى وتزويد المجتمع التركي بالمزيد من المعلومات حول وضع الوصف 

القانوني للسوريين في تركيا. 

SB-2019 – جدول ٥8 : ما هي الترتيبات التي يجب وضعها فيما يتعلق بمنح الجنسية التركية للسوريين؟ 

٧6,٥ ١٧3٧ ٧٥,8 ١٥84 ال يجب إعطاء أي أحد منهم الجنسية التركية ١ 
  أن تُعطى الجنسية لمن أكمل فترة معينة ٢ 
6,٠ ١3٥ ٧,3 ١٥3 من العيش في تركيا  

٢,١ 48 4,8 ١٠١ أن تعطى الجنسية للمولودين في تركيا 3 
٥,٠ ١١4 ٥,٩ ١٢4 أن تُعطى الجنسية للمثقفين 4 
٠,4 ٩ ٢,٢ 4٧ أن تُعطى الجنسية لمن يعرفون أو يدرسون التركية ٥ 

٢,3 ٥3 3,٠ 63 أن تُعطى الجنسية لمن لديهم أُصول تركية \ التركمان 6 
- - ٠,٥ ١١ أن تُعطى الجنسية للشباب ٧ 
  أن تُعطى الجنسية 8 
٢,٩ 6٥ - - لمن يتزوج بتركي\ة  
 ٩ ً ١,٥ 3٥ 4,٠ 84 يجب تجنيسهم جميعا

3,3 ٧٥ ٢,٩ 6١ ال أعلم \ ال توجد إجابة   

*إجابات متعددة في دراسة عام ٢٠١٧.  

الترتيب

# #% %

١٢٨      السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام- ٢٠١٤:

»الالجئون السوريون يف تركيا يجب أن يحصلوا عىل الجنسية«

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧*



SB-2019 – جدول ٥٩ : ما هي الترتيبات التي يجب وضعها فيما يتعلق بمنح الجنسية التركية للسوريين؟ )٪(
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الجنس
4,3 ٠,4 ١,٢ ٢,١ ١,٧ ٢,٧ 3,٧ ٥,3 ٧8,6 امرأة 

٢,3 ٠,4 ١,٩ ٢,١ 3,٠ 3,٠ 6,3 6,6 ٧4,4 رجل 

العمر
3,٠ ٠,٢ ٢,١ 4,٠ 3,3 3,١ 4,٧ 6,6 ٧3,٠ ما بين ١8-٢4 
4,١ - ١,٢ 3,3 ٢,6 ٢,٢ 4,٧ 6,٩ ٧٥,٠ ما بين ٢٥-34 
3,٧ ١,١ ١,٧ ١,3 ٢,8 3,٧ ٥,٧ 6,١ ٧3,٩ ما بين 44-3٥ 
٢,8 ٠,٢ ١,4 ٠,٩ ١,6 ٢,6 ٥,4 4,٧ 8٠,4 ما بين ٥4-4٥ 
١,٩ ٠,4 ١,٢ ١,٢ ١,٢ ٢,8 ٥,١ 4,3 8١,٩ ما بين ٥٥-64 
3,٥ - ١,8 - ٠,٩ ٢,6 ٢,6 ٧,٠ 8١,6 أكبر من 6٥ 

التعليم
3,6 - - 3,6 - 3,6 - ٧,١ 8٢,١ *ال يعرف القراءة والكتابة 
٧,٧ - ٢,6 - ٢,6 - ٥,١ ٥,١ ٧6,٩  يعرف القراءة والكتابة 
٥,١ ٠,٩ ١,٩ ٠,٧ ٠,٩ ٢,6 4,٢ 3,١ 8٠,6  أنهى المرحلة االبتدائية 
٢,6 - ١,8 ٢,6 ٢,٩ 3,4 ١,8 3,٧ 8١,٢ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,3 ٠,3 ١,٥ ١,6 ٢,٧ 3,١ ٥,3 6,6 ٧6,6  أنهى المرحلة الثانوية 
٢,6 ٠,4 ١,٠ 4,3 3,3 ٢,6 8,3 ١٠,٠ 6٧,٥ أنهى الجامعة \ ما بعد الجامعة 

المنطقة
4,٠ ٠,4 ١,٩ 3,٠ ١,٧ ١,3 6,٧ 4,8 ٧6,٢ المدن في المناطق الحدودية 
3,١ ٠,4 ١,4 ١,٩ ٢,٥ 3,3 4,6 6,٢ ٧6,6 **المدن األخرى 
3,4 ٠,3 ١,٢ ١,3 ٠,٧ ١,٧ ٥,8 ٧,8 ٧٧,8 المدن الكبيرة 
٢,٩ ٠,4 ١,6 ٢,٢ 3,4 4,١ 4,٠ ٥,٥ ٧٥,٩ المدن الصغيرة 

العمل
٥,٢ ٠,٥ ١,٥ ١,٥ ١,٥ ٢,٢ ٢,٧ 3,8 8١,١ ربة منزل 
٢,٩ - ١,٠ ١,4 ٢,8 ٢,6 ٥,١ ٧,٥ ٧6,٧ موظف في القطاع الخاص 
١,٩ ٠,٧ 3,٠ 3,٧ 3,٠ ٥,٥ 6,4 4,3 ٧١,٥ أرباب العمل 
٢,4 ٠,4 ٢,٠ 4,٩ 4,٥ ٢,٩ 6,٥ 8,6 6٧,8 طالب\ة 
3,١ ٠,4 ٠,٩ ٠,٩ ٠,٩ ٢,٧ 4,٩ 4,٩ 8١,3 متقاعد 
٥,6 ٠,٩ - ٠,٩ ٠,٩ - ٧,3 ١٢,8 ٧١,6 موظف في القطاع العام 
3,٧ - ٠,٩ ١,٩ ٢,8 ٠,٩ 3,٧ 3,٧ 8٢,4 عاطل عن العمل 
١,3 - ١,٢ - - ٢,4 ٧,3 3,٧ 84,١ أصحاب المهن الحّرة 
- - - - 4,٠ - 4,٠ ٢٠,٠ ٧٢,٠ ***غير ذلك 
3,3 ٠,4 ١,٥ ٢,١ ٢,3 ٢,٩ ٥,٠ 6,٠ ٧6,٥ بشكل عام 
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هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: الحقوق السياسية والمواطنة

في مجموعات النقاشات ، تم مناقشة ما إن كان ينبغي منح الحقوق السياسية للسوريين في تركيا ، وما هي الحقوق التي يجب إعطاؤها 
لهم إن لزم األمر ، باإلضافة إلى مناقشة األسئلة التي تتعلق بمنحهم المواطنة التركية. في هذا الصدد ، تم التعبير عن آراء مختلفة في 

هذه المجموعات على الشكل التالي: 

ال يجب إعطاء السوريين الحقوق السياسية والمواطنة:    
عارض المشاركون في هذه المجموعة منح الحقوق السياسية وخاصة حق المواطنة للسوريين. حيث تم طرح سببين رئيسيين وراء هذا 
الرأي. ١( ذُكر أن الحق في التصويت وحقوق المواطنة للماليين من األشخاص الذين جاؤوا إلى البالد عن طريق الهجرة الجماعية هو 
أمر سوف يكون ضد المصالح الوطنية للدولة. ٢( ال يجد المشاركين أنه من المناسب ديمقراطياً إعطاء الحق لألشخاص الذين دخلوا 

إلى البالد للتو في تحديد مصيرهم. 
أوالً: 

“ إن نظرنا إلى األمر من ناحية إنسانية ، فيجب أن يكون لديهم حق االقتراع. لكنني قلق من أن يتم استغالل هذا      
األمر. وعيهم السياسي في تركيا هو وعي ضعيف. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات األتراك   

“ برأي ال يجب أن يُعطى لهم حقوق سياسية وال حق المواطنة. في يوم من األيام كنت في دكان وسمعت أحد العمال      
السوريين يقول “ لو كان لدينا حزب سياسي لما تعالى علينا األتراك “. إن قمنا بإعطاء هذا الحق للسوريين اآلن سوف     
يكون لديهم في البرلمان ٤٠ نائباً ، بالنسبة لي هذا أمر سلبي ، وسوف يجعل البرلمان فوضوياً. “ أنقرة – مجموعة نقاش     

الطالب األتراك    
ً ثانيا

“ أنا شخص ال أريد أن يقوم حتى المواطنين األتراك الذين لم يصلوا إلى مستوى معين في التعليم في التصويت      
واالقتراع. يمكنهم اإلدالء بأصواتهم بعد تخرجهم من المدرسة اإلعدادية على األقل. بصراحة، ال أريد أن يعطى للسوريين     

الحق في االقتراع وال أريد أن يكونوا مرشحين لذلك. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ كيف يُمكن ألشخاص أتوا من الحرب أن يُحددوا مستقبلي؟، كيف يُمكن لرجل ال يعرف لغتي بأن يؤثر على      
سياستي. إنهم ال يعرفون شيئاً وال حتى اللغة التركية. ال يعرفون ثقافتنا وال يعرفون بُنيتنا السياسية. “ هاتاي – مجموعة     

نقاش األساتذة األتراك    
“ أعتقد أنه ال يوجد بلد يمنح الجنسية لألشخاص الذين يأتون بالهجرة الجماعية ألنه ال يمكنهم العودة خالل فترة      
الحرب اوالبقاء ببلدهم. هؤالء الناس هم أجانب. لذلك يجب منحهم الحقوق التي يتمتع بها األجانب. “ غازي عنتاب –     

مجموعة نقاش الطالب األتراك    

يجب منح الجنسية التركية لكن بشروط صعبة على رغم من أن بعض المشاركين في المجموعة األولى لم يكونوا    
جاهزين فيما يتعلق بمنح السوريين حقوقاً سياسية والمواطنة ، إال أن مشاركي هذه المجموعة لم يُفضلوا إغالق الباب تماماً على هذا 
األمر. فوفقاً لهؤالء المشاركين ، يجب أن يتمكن السوريون من الحصول على الجنسية التركية ، ولكن يجب أن يحدث هذا في نهاية 

عملية طويلة وصعبة. 

“ يُمكنهم الحصول على إقامة بشكل مؤقت. بعد كل شي ، نحن لن نعيد ابتكار العجلة. هناك العديد من األمثلة      
الُمطبقة. ال يجب أن يكونوا مواطنين على الفور ، هذا يجب أن يؤسس له من خالل عملية. “ أنقرة – مجموعة نقاش     

األكاديميين األتراك    
“ أعتقد أنه يجب أن يكونوا قادرين على التصويت واالختيار واالنتخاب. ولكن لماذا لم يكن لألتراك الذين ذهبوا إلى      
ألمانيا مثل هذه الحقوق في البداية؟ ومع ذلك ، فقد تمكنوا من الحصول على هذه الحقوق على مدى 30 عاماً. “ غازي     

عنتاب – مجموعة نقاش النساء التركيات   
إنشاء جمعياتهم  يُمكنهم  تماماً.  تركيا  الهيكل االجتماعي في  ينهار  قد  االقتراع والمواطنة مباشرةً  بإعطاء حق   “     
الخاصة في مناطق معينة ليكون لهم رأي في الحكومات المحلية حيث يمكنهم فيها قول كلماتهم وإسماع أصواتهم. هذه هي    
الخطوة األولى التي يجب اتخاذها ومن المؤكد أنها سوف تحصل في المستقبل. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي     

المنظمات التركية   
“ ال ينبغي أن يكون هناك حقوق سياسية وحقوق مواطنة معطاة قبل استكمال عملية االنسجام. ال يجوز أن تكون      
الحقوق السياسية معطاة لغير المواطنين. أعتقد أن أي شخص يحتاج إلى معرفة البلد جيًدا للمطالبة بالحقوق السياسية فيها     
، فليس من الصواب اتخاذ القرارات السياسية إن لم يُصبحوا مواطنين أوالً. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات   
“ ال يجب إعطاء الجنسية التركية بهذه البساطة. ألن الدول األُخرى ال تعطينا مثل هذه الحقوق. إن سبب عدم عودة      

السوريين إلى بالدهم اآلن هو الشعور بالراحة هنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين األتراك     
“ دعوا الحرب تنتهي أوالً ولنلق نظرة على الوضع هناك. لماذا نُعطي الجنسية التركية إن كانوا كانوا سوف يعودون      
إلى بلدهم. وإن كنا سوف نعطيها لهم فلنعطيها من خالل عملية مخططة ويتضمنها معايير معينة. كما علينا أن نسأل أنفسها     

لماذا نُعطيها للسوريين وليس للصوماليين أو لألفغانيين؟ . “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك   

يجب منح السوريين الحقوق السياسية أو \ و إعطائهم جنسية الجمهورية التركية إن الذين أفادوا بأنهم يريدون إعطاء    
السوريين الحقوق السياسية والمواطنة على المدى البعيد ، كان لديهم نقاشين أساسيين: ١( من ضمن متطلبات النظام الديمقراطي فإن 
كل من يعيش في منطقة ما يجب أن يكون له تأثير على إدارته ، ٢( إن لم يُعطى حق التصويت للسوريين ، فلن يستطيعوا الدفاع عن 

أنفسهم واإلحساس باألمان ، وبالتالي فلن يشعر المجتمع التركي بالحاجة إلى إقامة حياة مشتركة مع السوريين: 
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أوالً

“ إن كان أولئك الذين يقيمون لفترة طويلة يستوفون هذه المعايير ، فيجب أن يصبحوا مواطنين ويمتلكوا الحقوق      
التي أمتلكها أنا. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك     

“ االقتراع \ االنتخاب هو تحديد الطريقة التي تُريد أن تُدار بها. وعندها أُطالب بتقديم الخدمات األساسية لي ، وأقول بأني      
أريد احترام حقوق اإلنسان. في رأيي ، ال يحتاج الشخص إلى معرفة تاريخ مكانه من أجل تحديد الخدمات الحضرية والفردية      
التي يريد الحصول عليها. نعم ، يجب إعطائهم الحق في االنتخاب. إنهم يذهبون ويأتون على نفس الشوراع التي أذهب      
وآتي منها ، ويشربون من المياه التي أشربها ، ويدفعون فواتير المياه والكهرباء كما أدفعها أنا ، حتى وإن كانت مخفضة.      

هؤالء األشخاص أتوا إلى البالد منذ عام ٢٠١١ ، إنهم هنا منذ ٨ سنوات. “     
استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات    

“ يجب أن يحصلوا على المواطنة والحقوق على المدى الطويل. يجب أن يكونوا مواطنين متساويين في حقوقهم      
ومسؤولياتهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    

ً ثانيا
“ برأي ما زال يستلزم األمر بعض الوقت إلعطائهم الجنسية التركية. يجب أن توضع  لها الشروط ومن ينجح في      

اختبار المواطنة يجب أن يأخذها. “ أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك     
“ إن كانوا سوف يبقون هنا فيجب أن يحصلوا على المواطنة. ويجب أن يكون لديهم وجود سياسي. ال تستطيع      
الحصول على بعض الحقوق عندما تترك األمور على ماهيتها. هذه الحقوق هي ُمهمة للغاية ليشعروا باالنتماء لهذا البلد.      

إن هذا األمر هو الالزم على الرغم من كونه غير واقعي لكنه أمر عادل. “     
أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك     

“ ان لم يحصل السوريين على الجنسية ف المجتمع المحلي لن يتقبل حقيقتهم. إننا ال نضع مسمى لهؤالء االشخاص. “      
أنقرة – مجموعة نقاش األكاديميين األتراك    

٢١. نظرة إلى فرص تعليم األطفال السوريين

البيانات التي تم الحصول عليها من دراستي “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ و “ مؤشر الضغط للسوريين  حسب 
٢٠١٩ “ فقد لوحظ بأن المجتمع التركي “ حساس “ للغاية تجاه تعليم األطفال السوريين في تركيا. حيث أبدى بعض التردد 
في الرد على السؤال “ أي نوع من الترتيبات يجب اتخاذها لتعليم األطفال السوريين في المدارس في تركيا؟ “. إن ردود 
ودعم المجتمع لخيار “ هل يجب أن يكون التعليم للسوريين ) بما فيه التعليم الجامعي ( مجاني؟ “ انخفضت من نسبة ٩.٥٪ 
في دراسة عام ٢٠١٧ إلى نسبة ٦٪ في دراسة عام ٢٠١٩. من جهة أُخرى، ارتفعت نسبة الدعم لخيار “ يُمكنهم االستفادة 
من التعليم اإللزامي )لـ ١٢ سنة ( مجاناً “ من ٢٣.٥٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى ٢٦.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٩. أما عن 
الخيارات األُخرى يُمكن القول بأنها كانت “ مترددة “ و “ ُمقيدة “ بعض الشيء. أما بالنسبة لخيار “ ال ينبغي تقديم أي دعم 
أو خدمات في مجال التعليم “ فقد انخفضت نسبته من ٢٥.٧٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى ١٦.٧٪ في دراسة عام ٢٠١٩. 

باإلضافة إلى ذلك ، يظهر أنه من الممكن التعبير بأن المجتمع التركي أصبح أقل تردد في موضوع تعليم السوريين. 

كلما ازدادت ميول البقاء في تركيا لدى السوريين أكثر، أصبح في طليعة القضايا المطروحة مسألة تعليم األطفال السوريين. 
اعتباراً من كانون األول لعام ٢٠١٩، وصلت أعداد األطفال السوريين في تركيا ممن هم في عمر المدرسة ) أي في الفئة 
العمرية ما بين ٥-  ١٧ عاماً( إلى مليون و ثمانين ألف طفالً. ٧٠٠ ألف طفالً منهم يدرسون في المدارس في تركيا، 
باإلضافة إلى ذلك هناك العديد المشاريع المقامة إلدراج بقية األطفال السوريين في المدارس. عالوة على ذلك ، تم إغالق 
قسم كبير من مراكز التعليم المؤقتة التي كانت توفر التعليم لألطفال السوريين في اللغة العربية. يُمكن القول بأن غالبية 
موقف  ويُعد  التركية.  باللغة  هناك  تعليمهم  ويتلقون  الحكومية  التركية  المدارس  إلى  يذهبون  أصبحوا  السوريين  األطفال 
المجتمع التركي حول هذه المسألة مهم، وفقاً لبيانات دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ ودراسة “ مؤشر الضغط 
للسوريين ٢٠١٩ “ ، لُوحظ أن المجتمع التركي “ حساس “ تجاه مسألة تعلم األطفال السوريين في تركيا. حيث أن اإلجابات 
على سؤال “ ما اإلجراءات التي يجب اتخاذها حول مسألة تعليم األطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية؟ “ كانت 
تشير إلى وجود تردد لدى المجتمع التركي بشأن هذا الموضوع. لكن عندما ُطرح عليهم اقتراح “ يجب على السوريين 
جميعهم أن يكونون قادرين على االستفادة مجاناً من جميع فرص التعليم بما في ذلك التعليم الجامعي “ انخفضت نسبة الدعم 
لهذا الخيار من ٩.٥٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى ٦٪ في دراسة عام ٢٠١٩. مع ذلك ، ارتفعت نسبة دعم خيار “ يُمكن 
لألطفال السوريين االستفادة من ١٢ سنة من التعليم االلزامي مجاناً “ من نسبة ٢٣.٥٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى ٢٦.٨٪ 
في دراسة عام ٢٠١٩. يُمكن القول بأن اإلجابات على الخيارات األُخرى كانت “ محدودة “ و “ مترددة”. أما اإلجابات التي 
حصدت نسبة ٢٥.٧٪ في عام ٢٠١٧ و ١٦.٧٪ في عام ٢٠١٩ ، والتي تؤيد خيار “ ال ينبغي تقديم أي نوع من التعليم 

بأي شكل من األشكال “ ، يُمكن التعبير عنها بأنها تعكس مخاوف المجتمع التركي.
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SB-2019 – جدول 6٠ : ما اإلجراءات التي يجب اتخاذها حول مسألة تعليم األطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية؟ 

 
١

  يمكن لألطفال السوريين االستفادة من ١٢ 
  ً ٢6,8 6٠8 ٢3,٥ 4٩١ سنة من التعليم االلزامي مجانا

١6,٧ 38٠ ٢٥,٧ ٥3٧ ال ينبغي تقديم أي نوع من التعليم بأي شكل من األشكال ٢ 

 3
  يجب أن يتمكن األطفال السوريين من الدراسة 

١٥,6 3٥٥ - - في صفوف منفصلة في المدارس الحكومية  

١4,4 3٢6 3٢,6 68٠ يجب تعليم اللغة التركية فقط 4 
 

٥
  يجب تدريس السوريين في المدارس التي توفر التعليم باللغة 

٩,6 ٢١8 - - العربية بشكل منفصل عن الطالب األتراك  

 
6

  يجب على السوريين جميعهم أن يكونون قادرين على االستفادة 
6,٠ ١36 ٩,٥ ١٩8 مجاناً من جميع فرص التعليم بما في ذلك التعليم الجامعي  

 
٧

  يجب السماح لهم بالذهاب إلى المدارس لكن يجب أن يتلقوا 
١,3 3٠ 4,٩ ١٠3 التعليم \ التدريب المهني  

٩,6 ٢١8 3,8 8٠ ال أعلم \ ال توجد إجابة  

١٠٠,٠ ٢٢٧١ ١٠٠,٠ ٢٠8٩  المجموع 

الترتيب

# #% %

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧*
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SB-2019 – جدول 6١ : ما اإلجراءات التي يجب اتخاذها حول مسألة تعليم األطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية؟ )٪(

الجنس
١١,٢ ١,٢ ٥,٩ 8,٥ ١٢,٩ ١6,٥ ١٥,٥ ٢8,3 امرأة 
٧,٩ ١,4 6,١ ١٠,٧ ١٥,8 ١4,8 ١8,٠ ٢٥,3 رجل 

العمر
٩,٠ ١,٩ ٧,٥ 8,٧ ١3,١ ١٠,8 ١٢,4 36,6 ما بين ١8-٢4 
8,٧ ١,4 6,٥ ١١,6 ١3,٠ ١6,٧ ١3,6 ٢8,٥ ما بين ٢٥-34 
8,٧ ٠,٩ ٥,٠ 8,٩ ١٥,3 ١٧,٩ ١٧,٢ ٢6,١ ما بين 44-3٥ 
١٢,3 ٠,٧ 6,٥ ٧,٩ ١6,8 ١6,١ ١٧,3 ٢٢,4 ما بين ٥4-4٥ 
١٠,٢ ٢,8 3,٥ ١3,٠ ١١,4 ١٥,4 ٢3,6 ٢٠,١ ما بين ٥٥-64 
٩,٧ - 6,١ 6,١ ١٧,٥ ١6,٧ ٢٧,٢ ١6,٧ أكبر من 6٥ 

التعليم
٢١,٥ - 3,6 ١4,3 ٧,١ 3٩,3 ٧,١ ٧,١ *ال يعرف القراءة والكتابة 
١٠,١ - ٢,6 ٢,6 ١٠,3 ٢8,٢ ١٥,4 3٠,8  يعرف القراءة والكتابة 
١٠,3 ١,6 3,6 8,3 ١3,١ ١٩,٢ ٢١,١ ٢٢,8  أنهى المرحلة االبتدائية 
8,4 ١,8 6,٠ ١١,٠ ١3,١ ١8,١ ١٧,8 ٢3,8 أنهى المرحلة اإلعدادية 
١٠,3 ١,3 6,3 ٩,8 ١٥,٠ ١١,8 ١6,٢ ٢٩,3  أنهى المرحلة الثانوية 
8,١ ٠,8 8,٧ ١٠,٠ ١6,٥ ١3,٠ ١٢,٢ 3٠,٧ جامعة\ما بعد الجامعة 

المنطقة
٩,٢ ٠,٩ ٢,4 ١٥,٢ ٩,3 ٢٥,١ ١٥,6 ٢٢,3 المدن في المناطق الحدودية 
٩,8 ١,4 6,٩ 8,٢ ١٥,6 ١3,٢ ١٧,٠ ٢٧,٩ **المدن األخرى 
8,٧ ١,٧ 8,8 8,3 ٢٠,٢ ٩,3 ١٧,٠ ٢6,٠ المدن الكبيرة 
١٠,٢ ١,3 6,٠ 8,١ ١3,4 ١٥,١ ١٧,٠ ٢8,٩ المدن الصغيرة 

العمل
١١,3 ١,6 4,٩ 8,6 ١3,6 ١٩,٠ ١٧,4 ٢3,6 ربة منزل 
١٠,٢ ١,٠ 8,٥ ٩,3 ١4,6 ١3,٢ ١3,6 ٢٩,6 موظف في القطاع الخاص 
٩,6 ٠,٩ ٥,٠ ١١,4 ١٢,3 ٢٠,١ ١4,٢ ٢6,٥ أرباب العمل 
١٠,١ ٢,٠ ٧,8 ٩,٠ ١4,٧ ٧,8 ١٠,٢ 38,4 طالب\ة 
6,٧ ٠,٩ 4,٥ ١٠,٧ ١٩,6 ١3,4 ٢6,8 ١٧,4 متقاعد 
١١,٠ ١,8 ٥,٥ 8,3 ١3,8 ١٢,8 ١٥,6 3١,٢ موظف في القطاع العام 
3,٧ ١,٩ 6,٥ ١٢,٠ ١١,١ ١٧,6 ٢١,3 ٢٥,٩ عاطل عن العمل 
٧,4 - ٢,4 6,١ ١4,6 ١8,3 34,١ ١٧,١ أصحاب المهن الحّرة 
8,٠ 4,٠ 4,٠ 8,٠ ٢8,٠ 4,٠ ١٢,٠ 3٢,٠ ***غير ذلك 

٩,6 ١,3 6,٠ ٩,6 ١4,4 ١٥,6 ١6,٧ ٢6,8 بشكل عام 

 ال أعلم \ ال
توجد إجابة

 يمكن لألطفال
 السوريين االستفادة من

 ١٢ سنة من التعليم
ً االلزامي مجانا

 يجب تعليم اللغة
التركية فقط

 يجب تدريس السوريين
 في المدارس التي توفر
 التعليم باللغة العربية
 بشكل منفصل عن
الطالب األتراك

 يجب أن يتمكن األطفال
 السوريين من الدراسة
 في صفوف منفصلة في

المدارس الحكومية

 يجب على السوريين
 جميعهم أن يكونون

 قادرين على االستفادة
 مجاناً من جميع فرص

 التعليم بما في ذلك التعليم
الجامعي

 ال يجب السماح لهم
 بالذهاب إلى المدارس لكن
 يجب أن يتلقوا التعليم \

التدريب المهني

 ال ينبغي تقديم أي نوع
 من التعليم بأي شكل

من األشكال

هذه نتائج ٢٨ أشخاص أُميين.    *
الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى .   **

***  خيار “ غير ذلك “ يعود إلجابات ٢٥ شخصاً.
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في مجموعات النقاشات المركزة OGG ، تم التوصل إلى نتائج مهمة للغاية فيما يتعلق بالطريقة التي يجب إتباعها في تعليم 
السوريين في تركيا. حيث أفاد المشاركين بأن هناك ثالثة عناصر رئيسية يجب اتباعها في تعليم السوريين في تركيا: ١( 
يجب على الطالب السوريين وطالب مواطني الجمهورية التركية الدراسة والتفاعل مع بعضهم البعض ، ٢( أهمية تعليم 
اللغة التركية يجب أن تتصدر قائمة المواضيع باستمرار ، ٣( باإلضافة إلى أهمية تدريس اللغة التركية ، تم التأكيد على أنه 

ال ينبغي على السوريين أن ينسوا لغتهم األُم ، أي أنه يجب تعليمهم اللغة العربية بطريقة ثنائية اللغة. 

الوصول  يُعتبر   ، المركزة  النقاشات  مجموعات  في  والطالب  المعلمين  من  كالً  أبداها  التي  والمالحظات  للتجارب  وفقاً 
إلى التعليم من أبرز المشكالت في سياق تعليم السوريين في تركيا. ولذلك ، يجب دعم الطالب الذين ال يُمكنهم االلتحاق 
بالمدرسة بسبب القيود المالية التي يواجهونها. كما تم ذكر أهمية القدرة االسيتعابية بشكل متكرر ، والتأكيد على أن الوضع 
خاصة في مدن مثل غازي عنتاب وهاتاي خلق مشاكل في وصول المجتمع المحلي للتعليم . وأفادوا بأن القدرة االستيعابية 
للمدارس والمعلمين والفصول الدراسية والمواد قد تأثرت في هذه المناطق. إذا لم يتم زيادة هذه القدرة بشكل معقول ، 
فقد تصبح هذه المشاكل مزمنة في المستقبل وتتفاقم. من ناحية أُخرى ، فإن التمييز وتسلط األقران الذي يواجهه األطفال 
السوريين في المدارس هي من القضايا التي تم ذكرها أيضاً بشكل متكرر. فمن الضروري مكافحة التمييز في المدارس من 

أجل الحصول على نتائج أفضل في تعليم السوريين في تركيا. 

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: الطريق الذي يجب اتباعه في تعليم السوريين

تعليم  في  اتباعها  يجب  التي  الطرق  األتراك حول  والُمدرسين  للطالب  أسئلة  تم طرح   ،)OGG( المركزة  النقاشات  مجموعات  في 
السوريين في المدارس التركية ، حيث كان من المناسب تقييم إجابات هاتين المجموعتين معاً. في هذا السياق، أشار المشاركين إلى ثالثة 

عناصر بارزة يجب اتباعها في التعليم: 

“  أعتقد أنه يجب على األطفال السوريين وضعهم في المدارس التركية من أجل االندماج. رأيت في أوروبا الكثير      
من الطالب السوريين الذين يتلقون دورات تعليم اللغة األلمانية الخاصة ، حيث تم فتح دورات لتعليم األلمانية لتعليم الطالب      
الذين ال يتحدثون كلمة واحدة باأللمانية. بالطبع ، كان األطفال يُواجهون صعوبات في الذهاب إلى كل من المدرسة      
والدورات ، لكنهم كانوا يرون أن األلمانية والعربية كلغتين قريبتين. بعض األشخاص يدرسون ٢٠ ساعة في األسبوع في      
دروس تعليم اللغة األلمانية. إن قبلنا أم ال ، فإننا سوف نعيش في المستقبل مع هؤالء األطفال السوريين ويجب علينا قبولهم. “     

أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات    
“ وأنا أيضاً أُريد أن يدرس الطالب السوريين مع الطالب األتراك. هناك بعض الحوادث ، فعند تسجيل الطفل في      
المدرسة ينظر المدير إلى طول وشكل الطفل إلخ. ويقول له انت يجب أن تبدأ بدراسة الصف السادس. فكيف لهم أن      
يندمجوا بهذا الشكل حتى وإن كانوا يعرفون اللغة التركية. نحن لدينا دورة تعريفية عن التعليم حيث يُمكنهم القدوم      
والحصول على المعلومات بشأن نظام التعليم. أعتقد أنه من الضروري إعداد برامج توجيهية منفصلة تتجاوز اللغة وحدها. “      

أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك     
“ يجب أن يكون هناك سنة تحضيرية لتعلم اللغة التركية لألطفال قبل المدرسة. “ أنقرة – مجموعة نقاش الطالب األتراك     
“ أوالً يجب عليهم تعلم اللغة التركية في أعمار مبكرة. من الصعب التقدم من دون معرفة اللغة التركية. كما يجب       
التأكد من أن يذهب األطفال السوريين إلى رياض األطفال في البداية كما هو الحال في أوروبا. هناك ، يُقيم األطفال األتراك      
أول اتصال مع المجتمع الذي يعيشون فيه في رياض األطفال. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك     
“ يجب أن يتعلموا اللغتين. نعم يجب أن يتعلموا اللغة التركية ، لكن يجب أن يكون هناك في المدارس دروس تُعطى      
باللغة العربية أو دروس اختيارية باللغة العربية. ال يجب أن يُفصل السوريين عن لغتهم. كما يجب أن يتعلم األتراك اللغة      

العربية وبهذه األساس يتم إنشاء األجيال هذه. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش الطالب األتراك     
يُمكن أن يسوء األمر عندما نضع الطالب  المدارس.  السوريين في  العديد من األطفال  “ في كل األحوال هناك      

السوريين في المدارس التركية وندمجهم أكثر بأقرانهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء التركيات    



)األشخاص تحت وصف الحماية المؤقتة(
السوريين 

نتائج البحث 

5

٢٠١٩  - للسوريين  لضغط  ا مؤشر 
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SB-2019 رابعاً -أ : بُنية بحث السوريين

١.خلفية ملف البحث  
تم تنفيذ دراسة “SB-2019“ في ١٥ مدينة تركية بمشاركة ١.٤١٨ أسرة سورية تعيش خارج المخيمات بإطار يتناسب 
مع النموذج العام في تركيا. التوزع الجغرافي لألسر المشاركة كالتالي: ٨٦١ أسرة شاركت من المدن الحدودية ، ٣٦٨ من 
المدن الكبيرة )استنبول و أنقرة وازمير( و١٨٩ أسرة من المدن األُخرى. في الدراسة، باإلضافة إلى التصنيف المناطقي 
الذي قُسم إلى ثالث أقسام “المدن في المناطق الحدودية” و “ المدن الكبيرة “ و “ المدن الصغيرة “ ، تم تطبيق التصنيفات 
حسب الوضع االجتماعي واالقتصادي والجنس والحدود العمرية.أُجري البحث على أساس تمثيلي وأُخذ التمثيل على أساس 
المخيمات  الذين يعيشون داخل  السوريين  الدراسة األولى “SB-2017“ ركزت  الرغم من أن  المدن في االعتبار.على 
كفئة خاصة ، حيث كان عدد السوريين في المخيمات في ذاك الوقت بـ ٢٢٨.٩٦٨ شخصاً )ما يقابل نسبة ٧٪ من إجمالي 
عدد السوريين في تركيا( إال أنه في “SB-2019“ تم استبعاد السوريين الذين يعيشون في المخيمات. السبب الرئيسي 
لهذا االقصاء هو انخفاض أعداد القاطنين في المخيمات إلى ٦٠ ألفاً ، أي ما يمثل ١.٧٪ من اجمالي عدد السوريين تحت 
الحماية المؤقتة في تركيا. كما أنه من المتوقع أن ينخفض عدد القاطنين في المخيمات أكثر في المستقبل. لهذا ، تم تعيين الفئة 
الُمستهدفة في دراسات )مؤشر الضغط للسوريين( على أن تكون من السوريين خارج المخيمات والذين يعيشون في نفس 
البيئة مع المجتمع التركي بما يتالئم مع جوهر عمل هذه الدراسات وهو طرح مفهوم حول االنسجام. عند مقارنة دراستي 

“SB-2017“ و “SB-2019“ تم تعّمد تحليل النتائج بناًء على معلومات السوريين القاطنين خارج المخيمات فقط. 

Sıra
No.

المدن المناطق

# #% %

 ١ İstanbul ٢6١ ٠8,3
 ٢ Gaziantep ١8١ ٩3,3
 3 Hatay ١88 ١3,3
 4 Şanlıurfa ١8١٢ ٢,8
 ٥ Adana ٩٢ 6,٥
 6 Mersin 88 6,٢
 ٧ Bursa ٧4 ٥,٢
 8 İzmir 6٧ 4,٧
 ٩ Konya 4٧ 3,3
 ١٠ Kilis 46 3,٢
 ١١ Mardin 4٢,٩ ١
 ١٢ Ankara 4٢,٩ ١
 ١3 Kayseri 3٢,٥ ٥
 ١4 Kahramanmaraş 3٢,٥ ٥
 ١٥ Kocaeli 33 ٢,4
١٠٠,٠ ١.4١8 المجموع 

6٠,٧ 86١ المناطق الحدودية 
٢6,٠ 368 المدن الكبيرة 
١3,3 ١8٩ المدن الصغيرة 
١٠٠,٠ ١.4١8 المجموع 

 Adana Kilis Ankara Bursa

 Gaziantep Mardin İstanbul Kayseri

 Hatay Mersin İzmir Kocaeli

 Kahramanmaraş Şanlıurfa  Konya

المدن األخرى

المدن الصغيرة المدن الكبيرة 
المدن الحدودية

SB-2019 – جدول 6٢ : عينات الُمدن التي تم اختيارها لقسم السوريين في دراسة مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩
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SB-2019 – جدول 63 : الخصائص الديمغرافية للسوريين المشاركين في استبيان بحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ 

# العدد %# العدد %

الجنس )حسب ترتيب أفراد العائلة( 
4٩,١ 3٢٠٢ امرأة 
٥٠,٩ 33٢٥ رجل 
١٠٠,٠ 6٥٢٧ المجموع 

** وضع التعليم في األُسرة
8,٢ 436 ال يعرف القراءة والكتابة 
  يعرف القراءة والكتابة لكن 
١6,٧ 8٩١ لم ينهي أي مرحلة دراسية 
3١,٧ ١6٩٠ أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٢٢,٠ ١١٧٠ أنهى المرحلة اإلعدادية 
١١,4 6٠8 أنهى المرحلة الثانوية 
٢,٧ ١4١ أنهى معهد )سنتين(ـ 
٧,٠ 3٧3 أنهى المرحلة الجامعية 
٠,3 ١٥ )ماجستير\دكتوراه( 
١٠٠,٠ ٥3٢4 المجموع 

*العمل في األُسرة
3٧,٩ ١648 يعمل 
3٢,٧ ١4٢٠ ربة منزل 
١4,6 63٥ طالب\ة 
١٠,4 4٥١ عاطل عن العمل 
 \ مسن 
4,٢ ١8٢ ال يستطيع العمل 

٠,٢ ٧ متقاعد 
١٠٠,٠ 4343 المجموع 

***نوع عمل أفراد األسرة
٥٠,٢ 8٢8 يعمل بأجرة منتظمة 
33,6 ٥٥3 يعمل بأُجرة يومية 
١١,٢ ١84 )يعمل لحسابه الخاص )صاحب دكان 
 صاحب العمل 
٢,٥ 4١ )من لديه موظف\عامل أو أكثر( 

١,٩ 3٢ يعمل بشكل موسمي 
٠,6 ١٠ يعمل بال أجرة 
١٠٠,٠ ١648 المجموع 

الوصف القانوني الذي يملكه أفراد األُسر
6٧,٥ 44٠٧ وثيقة الحماية المؤقتة 
٢٩,6 ١٩33 بطاقة الحماية المؤقتة 
١,٢ 8٠ إقامة 
 حاصل على جنسية 
٠,٥ 3٠ الجمهورية التركية 

 \ليس لديه أي وثيقة 
١,٢ ٧٧ غير مسجل 

١٠٠,٠ 6٥٢٧ المجموع 

أعمار أفراد األُسر
١8,4 ١٢٠3 مابين ٠-٥ 
١٥,٠ ٩8١ مابين 6-١١ 
١١,٢ ٧٢٩ مابين ١٢-١٧ 
١6,3 ١٠64 ما بين ١8-٢4 
١٧,١ ١١١6 ما بين ٢٥-34 
١١,١ ٧٢٧ ما بين 44-3٥ 
6,٢ 4٠6 ما بين ٥4-4٥ 
3,٠ ١٩8 ما بين ٥٥-64 
١,٧ ١٠3 أكبر من  6٥ 
١٠٠,٠ 6٥٢٧ المجموع 

*حالة االجتماعية ألفراد األُسر
34,4 ١4٩3 عازب\ة 
6٠,٩ ٢64٧ متزوج\ة 
٠,٢ ٧ يعيش بشكل منفصل 
3,6 ١٥8 أرمل\ة 
٠,٩ 38 مطلّق\ة 
١٠٠,٠ 4343 المجموع 

 شملت دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين  ٢٠١٩ “ أيضاً “السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة “ المتواجدين في تركيا. 
المؤقتة “  الحماية  المؤقتة “ أو “ بطاقة  الحماية  المشاركين أن يكونوا من حاملي “ وثيقة  الكافي على  ولهذا ، كان من 
للمشاركة في إدالء اجاباتهم في أسئلة االستبيانات. ومع ذلك ، كان هناك ٣٧ شخصاً ممن يحملون “ أذون اإلقامة “  و ١٥  
“ غير مسجلين “ ضمن العدد اإلجمالي للعائالت المشاركة والتي بلغت أعدادها ١.٤١٨ عائلة. في هذا السياق ، فقد بلغت 
نسبة المشاركين بالنظر إلى العينة الكلية الـ ٣.٧٪. نظراً ألن هذه النسبة هي منخفضة جداً لدرجة وبأنها لن تؤثر على أي 
تقييم يتم طرحه وألن االستبيانات أقيمت على أساس “ الخانة العائلية “ ، قامت هذه الدراسة بتضمين ٥٢ استبياناً لألشخاص 

والعوائل الذين هم ليسوا تحت وصف “ الحماية المؤقتة “.

٢. الخصائص الديمغرافية للسوريين الذين شاركوا في بحث مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩
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يُمكن تصنيف السوريين الذين يعيشون في تركيا إلى ٤ مجموعات مختلفة. المجموعة األكبر هي ممن هم تحت وصف “ 
الحماية المؤقتة “ سواء كانوا يحملون البطاقة التعريفية المؤقتة أو يحملون وثيقة الحماية المؤقتة. باإلضافة إلى ذلك ، يوجد 
في تركيا حوالي ١٠٠ ألف سوري من حاملي “ أُذون اإلقامة “ ، حيث أن قسماً كبيراً من هذه المجموعة هم ممن جاء إلى 
تركيا قبل عام ٢٠١١. كما يجب التعبير بأنه على الرغم من أن أعداد السوريين ال تزال غير معروفة بشكل دقيق ، فإنه 
ال يزال هناك حوالي ٦٠ إلى ١٠٠ ألف سوري يعيشون في تركيا بدون وجود تسجيل لهم. أما الفئة األخيرة هي مجموعة 
الحاصلين على جنسية الجمهورية التركية ، فعلى الرغم من أن هذه الفئة لم تعد تُعتبر من “ السوريين “ من الناحية الحقوقية 
والتقنية ، إال أنه ال يزال يُنظر لهم على أنهم “ سوريين “ في السياق االجتماعي. في العامين األخيرين تحديداً ، تم منح 

جنسية الجمهورية التركية لـ ١٠٢ ألف سوري غالبيتهم كانوا تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا.١٢٩

تم تصميم بحث السوريين على شكل دراسة تستهدف جمع بيانات وآراء أفراد العائلة ككل. فقد تم جمع المعلومات الالزمة 
عبر استبيانات بواسطة الحاسوب ومقابالت مباشرة مع المشاركين بواسطة منهج )CAPI(. ومن خالل ذلك ، أُجريت 
االستبيانات مع األشخاص المخولين بتقديم المعلومات عن أفراد أسرهم. كما أنه أثناء تعيين شكل ونوعية الفئة المستهدفة 
لهذه الدراسة ، تم تحديد متوسط عدد أفراد األسرة على أنهم ستة أفراد بالمتوسط ، حيث تم احتساب هذه الفرضية من خالل 
تقسيم العدد الكلي للسوريين الموجودين في تركيا على متوسط عدد أفراد األسرة )٣.٤٧٥.٣٢٧\٦= ٥٧٩.٢٢١(. وبناًء 
على هذه البيانات ، تم حساب حجم العينة على أنه ١٤١٨ بمستوى ثقة يشكل نسبة ٩٥٪ وبفاصل ثقة يشّكل ± ٢.٦. تم 

إجراء االستبيان مع السوريين في الفترة الزمنية ما بين ١-٢٠ أيار ٢٠١٩.

ُجهزت دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “  مع األخذ بعين االعتبار هامش الخطأ الذي يشّكل ± ٢.٦٪ والعيّنة 
الدراسة  في هذه  الحصول عليها  تم  التي  النتائج  أّن  إال  المواضيع  في بعض  النظر  إعادة  المطبّقة وعليه يجب  التمثيلية 
أعطت تلميحات مهّمة وأقرب للواقع الذي يعيشه السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة الذين يعيشون خارج المخيمات 
في تركيا وتعكس صورهم. ومع ذلك ، كما هو مذكور في الجزء األول من الدراسة ، ينبغي علينا أال ننسى أن النتائج 
التي تم الحصول عليها في هذا البحث ال تدعي أنها تُعطي “ الحقائق المطلقة “ أو “ التصورات المطلقة “ أو “ الواقع “ . 
حيث تجدر المالحظة بأننا في عملية في غاية الديناميكية ، وأنه علينا إدراك وفهم هذه العملية من خالل التقرب من الواقع 

االجتماعي وإدراك قيوده. 

واحدة من أهم المشاكل التي تخص السوريين المتواجدين في تركيا ، هي أنه وحتى عام ٢٠١٤ تم التعامل مع هذه القضية 
على أنها مؤقتة ولم يكن هناك أي تسجيل مركزي أو منتظم للقادمين إليها. وكما هو معروف ، في عام ٢٠١٤ أُنشئت 
المديرية العامة إلدارة الهجرة )GİGM( وُطرح قانون األجانب و الحماية الدولية )YUKK( . مع تزايد تدفق المهاجرين 
 )AFAD( إلى تركيا ما بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٤ ، قامت إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية
بتولي إدارة هذه المرحلة باإلضافة إلى توليها لعملية التسجيل والقيد ، وعلى الرغم من أنها قامت بعمليات التسجيل والقيد 

للمهاجرين بشكل منتظم في المخيمات إال أنه كان هناك صعوبات تتعلق بتسجيل السوريين خارج المخيمات في تركيا. 

١٢9        أعلن مدير دائرة التواصل يف الرئاسة الرتكية ، فخر الدين ألتون ، يف ٢٤ آب ٢٠١9 ، أن »١٠٢ ألف سوري قد حصلوا عىل الجنسية حتى اليوم« ، 

 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/turkiye-suriyelilere-yardim-etme-konusunda-kararli-adimlar-atti ، تاريخ الحصول عىل املصدر:٢٠\١٠\٢٠١9

SB-2019 – جدول 64 : لمحة عن جنس األشخاص المشاركين في الدراسة

## %%

جنس األشخاص الذي أجري معهم  االستبيانجنس أفراد األُسر

4٩,١ 3٢٠٢ امرأة 
٥٠,٩ 33٢٥ رجل 
١٠٠,٠ 6٥٢٧ المجموع 

38,١ ٥4٠ امرأة 
6١,٩ 8٧8 رجل 
١٠٠,٠ ١4١8 المجموع 



SB-2019 – جدول 6٧ : المستوى التعليمي للمشاركين في الدراسة

SB-2019 – جدول 66 : لمحة عن الحالة االجتماعية للمشاركين في الدراسة
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SB-2019 – جدول 6٥ : لمحة عن الحالة االجتماعية للمشاركين في الدراسة

الحالة االجتماعية لألشخاص الذين أجري معه االستبيان
)أكبر من ١8 سنة(

  # ٪
١٢,8 ١8١ عازب\عزباء 
8٠,٠ ١١34 متزوج\متزوجة 
٠,٥ ٧ يعيش بشكل منفصل 
٥,4 ٧8 أرمل\ة 
١,3 ١8 مطلّق\ة 
١٠٠,٠ ١4١8 المجموع 

الحالة االجتماعية ألفراد األسر
)أكبر من ١٢ سنة(

  # ٪
34,4 ١4٩3 عازب\عزباء 
6٠,٩ ٢64٧ متزوج\متزوجة 
٠,٢ ٧ يعيش بشكل منفصل 
3,6 ١٥8 أرمل\ة 
٠,٩ 38 مطلّق\ة 
١٠٠,٠ 4343 المجموع 

مستوى التعليم عند الشخص الذي تمت المقابلة معه
)أكبر من ١8 سنة(

  # ٪
6,١ 8٧ ال يعرف القراءة والكتابة 
  يعرف القراءة والكتابة 
٥,٢ ٧3 لكن لم ينهي أي مرحلة دراسية 

٢8,6 4٠٥ أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٢6,٩ 38١ أنهى المرحلة اإلعدادية 
١٥,4 ٢١٩ أنهى المرحلة الثانوية 
4,٠ ٥٧ أنهى معهد )سنتين(ـ 
١3,١ ١86 أنهى المرحلة الجامعية 
٠,٧ ١٠ )ماجستير\دكتوراه( 
١٠٠,٠ ١4١8 المجموع 

مستوى التعليم عند أفراد األُسرة
)أكبر من 6 سنوات(

  # ٪
8,٢ 436 ال يعرف القراءة والكتابة 
 يعرف القراءة والكتابة لكن 
١6,٧ 8٩١ لم ينهي أي مرحلة دراسية 

3١,٧ ١6٩٠ أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٢٢,٠ ١١٧٠ أنهى المرحلة اإلعدادية 
١١,4 6٠8 أنهى المرحلة الثانوية 
٢,٧ ١4١ أنهى معهد )سنتين(ـ 
٧,٠ 3٧3 أنهى المرحلة الجامعية 
٠,3 ١٥ )ماجستير\دكتوراه( 
١٠٠,٠ ٥3٢4 المجموع 

أعمار األشخاص الذين أجريت معهم االستبيان
  # ٪
١٧,3 ٢4٥  ما بين ١8-٢4 
3٥,3 ٥٠١  ما بين ٢٥-34  
٢6,4 3٧٥  ما بين 44-3٥ 
١٢,6 ١٧8  ما بين ٥4-4٥ 
٥,٩ 84  ما بين ٥٥-64 
٢,٥ 3٥  أكبر من  6٥ 
١٠٠,٠ ١4١8 المجموع 

أعمار أفراد األسر
  # ٪
١8,4 ١٢٠3  ما بين ٠-٥ 
١٥,٠ ٩8١ ما بين 6-١١ 
١١,٢ ٧٢٩ ما بين ١٢-١٧ 
١6,3 ١٠64 ما بين ١8-٢4 
١٧,١ ١١١6  ما بين ٢٥-34 
١١,١ ٧٢٧  ما بين 44-3٥ 
6,٢ 4٠6  ما بين ٥4-4٥ 
3,٠ ١٩8 مابين ٥٥-64 
١,٧ ١٠3 أكبر من 6٥ 
١٠٠,٠ 6٥٢٧ المجموع 
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بعد تأسيس اإلدارة العامة للهجرة وإدراجها لخدماتها الميدانية، اكتملت في غضون بضع سنوات ُمعظم عمليات تسجيل 
السوريين خارج المخيمات. ومع ذلك ، كانت هناك بعض المشكالت وأوجوه القصور مثل حاجز اللغة و عملية إنشاء نظام 
)Göç-NET( باإلضافة إلى عدم تواجد الخبرة المهنية الكافية لدى خبراء الهجرة المحليين في السنوات األولى و تحفظ 
بعض السوريين على تسجيل أنفسهم في هذا النظام ألسباب مختلفة. ولهذا السبب ، في العملية التالية ، تم إنشاء مراكز 
تحديث البيانات حيث بُذلت جهود كبيرة للحصول على السجالت الموجودة بشكل أكثر دقة واستكمال السجالت والبيانات 
المفقودة بدعم من المفوضية العليا لشؤون الالجئين في تركيا. لهذا، من الممكن القول أنه وبحلول نهاية عام ٢٠١٩ تم تحقيق 

عملية استكمال التسجيل والتحديث بنسبة كبيرة.

التعليم ومستويات اللغة

إن الجدول هذا الذي جاء نتيجة دراسة “مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ قد يكشف عن بعض االختالفات مقارنةً مع 
جدول الوضع العام في تركيا. حيث كانت نسبة األُميين في المجموعة المشمولة في الدراسة تشكل ٨.٢٪ ، في حين أّن 
الذين يعرفون القراءة والكتابة ولكن لم يُنهوا أي مرحلة دراسية قُدرت نسبتهم بـ ١٦.٧٪. بينما يظهر أن المعدل اإلجمالي 
ألولئك الذين حصلوا على درجة جامعية أو الحاصلين على شهادة من المعاهد أو على درجات ما بعد الجامعية )الماجستير 

والدكتوراه( هو ١٠٪. 

في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، أُعطي لموضوع اللغات ودرجات تحدثها أهمية كبيرة لتكون مصدراً 
مرجعياً للدراسات المستقبلية التي قد تدور على محور تطوير اللغات ، لهذا ُطرح على المشاركين في االستبيان السؤال 
التالي : “ ما هي اللغات التي تعرفها وإلى أي مستوى تعرفها؟ “. حيث وفرت اإلجابات على هذا السؤال بعض األدلة حول 
االنتمائات اإلثنية وتطور مهارات المشاركين في اللغة التركية. بناًء على ذلك ، فإن أعداد الناطقين باللغة العربية )اللغة 
األُم( شّكلت الغالبية بنسبة ٨١٪ ، ومن بعدها تأتي اللغة الكردية بنسبة ١٦.١٪ أما المتحدثين باللغة التركية )باعتبارها 
اللغة األُم( من التركمان \ األتراك السوريين فقد شّكلوا نسبة ١٣.٣٪. الالفت للنظر هنا، أن نسبة ٨١٪ أفادت بأن العربية 
هي لغتها األُم و١٦.١٪ على أن الكردية هي اللغة األُم بينما يظهر أن اللغة التركية )خارج كونها اللغة األُم( يتحدثها نسبة 
١٢.٩٪ في مستوى ُمتقدم و ٢٧.٩٪ في مستوى متوسط و ٢١.٧ في المستوى المبتدئ. باإلضافة إلى ذلك،  يُمكن القول 

بأن المشاركين ذو األصول الكردية والعربية هم األكثر سيراً في طريق تعلم اللغة التركية من غيرهم من المشاركين. 

SB-2019 – جدول 68 : ما هي اللغات التي تعرفها إلى أي مستوى تعرفها؟

ال يعرف مبتدئ متوسط متقدم اللغة األم   الترتيب

٠,٥ ١,١ 3,٩ ١3,٥ 8١,٠ العربية ١ 

٧٩,٢ ١,6 ١,٥ ١,6 ١6,١ الكردية ٢ 

٢4,٢ ٢١,٧ ٢٧,٩ ١٢,٩ ١3,3 التركية 3 

٧3,3 ١٠,٢ ١١,٥ 4,٢ ٠,8 االنكليزية 4 

٩٧,١ ١,٧ ٠,8 ٠,4 ٠,٠ الفرنسية ٥ 

٢٢,3 ٢٢,٢ ١١,١ 33,3 ١١,١ *غير ذلك 6 

* اجابات متعددة في ٢٠١٧
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SB-2019 – جدول 6٩ : البيانات الديمغرافية للذين يعرفون اللغة التركية 
ما هي اللغات التي تعرفها إلى أي مستوى تعرفها؟ )التركية ٪(    

ال يعرف مبتدئ متوسط متقدم اللغة األم   

الجنس
38,٥ ٢٠,٧ ٢3,١ ٩,6 8,١ امرأة 
١٥,4 ٢٢,3 3٠,٩ ١4,٩ ١6,٥ رجل 

العمر
١8,8 ١٧,١ 3٠,٢ ١8,8 ١٥,١  ما بين ١8-٢4 
١٩,٧ ٢١,4 33,١ ١4,4 ١١,4  ما بين ٢٥-34  
٢3,٥ ٢٥,3 ٢٧,٥ ٩,3 ١4,4  ما بين 44-3٥ 
٢8,٧ ٢٠,٢ ٢١,٩ ١٠,٧ ١8,٥  ما بين ٥4-4٥ 
44,١ ٢6,٢ ١٠,٧ ١٠,٧ 8,3  ما بين ٥٥-64 
6٠,٠ ١٧,١ ١4,3 ٥,٧ ٢,٩  أكبر من  6٥ 

التعليم
3٩,٢ ١٠,3 ١١,٥ ٥,٧ 33,3 ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة 
3٧,٠ ١٥,١ 8,٢ ٥,٥ 34,٢ لكن لم ينهي أي مرحلة دراسية 

3٠,١ ٢3,٠ ٢١,٢ 8,٩ ١6,8 أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٢٥,١ ٢4,٩ 3١,٢ ١١,٥ ٧,3 أنهى المرحلة اإلعدادية 
١8,8 ٢٠,١ 3٧,٩ ١6,4 6,8 أنهى المرحلة الثانوية 
٢4,6 33,3 ٢١,١ ٧,٠ ١4,٠ أنهى معهد )سنتين(ـ 
4,٥ ١8,٩ 4٠,8 ٢٧,6 8,٢ )ماجستير\دكتوراه( 

المناطق
٢٥,6 ٢3,١ ٢4,٩ ١3,4 ١3,٠ المدن الحدودية 
٢١,٧ ١٩,6 3٢,٧ ١٢,٢ ١3,8 *مدن أُخرى 
٢4,٥ ١٩,3 ٢٩,3 ١٠,١ ١6,8 المدن الكبيرة     
١6,4 ٢٠,١ 3٩,٢ ١6,4 ٧,٩ المدن الصغيرة     
٢4,٢ ٢١,٧ ٢٧,٩ ١٢,٩ ١3,3 بشكل عام 

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.

المناقشات الجماعية المرّكزة 
من  المزيد  الكتساب  مرّكزة  جماعية  مناقشات  ثمانية  تنظيم  تم   ، البحث  هذا  في  أُجري  الذي  االستبيان  إلى  باإلضافة 
المعلومات المتعمقة حول آراء وتجارب وتوقعات المجتمع السوري في تركيا بشكل عام. ولكن من ناحية أُخرى هدفت هذه 
المناقشات إلى التركيز على إيجاد التنوع بين المشاركين حتى ال يتم تجاهل وجهات النظر والخبرات المختلفة للمجموعات 
المهمة األصغر. لذلك، وبدالً من تشكيل مجموعات عشوائية ، وفي إطار الدراسة هدف المشروع إلى استضافة مجموعات 

محددة ذات طابع محدد لتشارك آرائها في هذه المناقشات. 

في هذا الصدد ، تم اختيار النساء السوريات على أن يكونوا أكثر المجموعات الُمشاركة في هذه النقاشات. حيث أن السبب 
الذي يكمن وراء هذا الخيار هو أن دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “  أرادت عكس آراء وتوقعات ووجهات 
نظر وتجارب النساء السوريات وإدراج مدى وعيهن للهوية االجتماعية التي يمتلكنها. باإلضافة إلى النساء ، تم اختيار 
مجموعات من األفراد من مختلف المهن واالختصاصات مثل ُطالب الجامعات وأصحاب األعمال والحاصلين على الجنسية 

التركية حديثاً والعاملين في المنظمات الغير حكومية. 
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أخيراً، نظراً لوجود اختالفات كبيرة في تجارب ووجهات نظر السوريين باختالف المدن التي يسكنوها ، فقد تم تنفيذ هذه 
المناقشات في أربعة مدن مختلفة في تركيا. في هذا السياق تم تجهيز المناقشات في كل من مدينة هاتاي ومدينة غازي عنتاب 
ومدينة أنقرة ومدينة استنبول وهذا من أجل تمثيل أفضل للمدن الكبيرة والمدن التي يتواجد فيها السوريين بكثرة أي في ُمدن 

المناطق الحدودية. مع العلم أنه تم إكمال هذه المناقشات ما بين ١٠ تموز ٢٠١٩ و ١٠ آب ٢٠١٩. 

تم إعداد جدول  الدراسة. حيث  الباحثين من فريق  بشكل عام ، شارك حوالي ٦-١٠ أشخاص في كل مناقشة بحضور 
بالتدفق  اإلخالل  دون  المنهج  لهذا  وفقاً  المناقشات  أُجريت  كما  للبحث  الرئيسية  المواضيع  على  يحتوي  الذي  المقابالت 
التفاعلي والديناميكي لمثل هذه المناقشات المرّكزة ، باإلضافة إلى ذلك تم تجهيزها سير المقابالت لتكون باللغة العربية فقط. 
األقسام األولى من المناقشات بدأت حول مواضيع ُمحددة ومشتركة بين كافة المجموعات أما في نهاية كل المناقشة فقد تم 
التركيز على الصورة الخاصة التي تعكسها كل مجموعة على حدى )كمواضيع نقاش تخص الطالب السوريين في تركيا 
أو مواضيع نقاش تخص النساء السوريات في تركيا( باإلضافة إلى أسئلة تتعلق بآراء المشاركين حول المدن التركية التي 
يعيشون فيها هؤالء السوريين. كما تم وضع خارطة العمل التي تم اتباعها في مجموعات النقاشات المركزة في )المرفق ١(. 

ُسجلت بعض المقابالت بواسطة ُمسجالت الصوت وذلك من بعد أخذ موافقة جميع المشاركين في كل مناقشة على حدى 
، من بعد ذلك  تم فك رموز هذه التسجيالت الصوتية بالكامل ومن ثم إعدادها للتحليل المكتوب. كما أنه تم تحليل آراء 

ووجهات نظر وتجارب المشاركين السوريين دون تضمين أي من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية في التقرير. 

 MAXQDA من أجل إجراء تحليل منهجي للبيانات الثرية والنوعية التي تم جمعها خالل البحث ، تم استخدام برنامج
لتحليل البيانات النوعية ، حيث تم تحميل جميع نسخ المقابالت بعد فك رموزها في البرنامج من ثم إدراجها بواسطة الرموز 
الفرعية التي تم تحديدها. وبالتالي ، كان من الممكن الجمع بين الوحدات ذات الصلة في المناقشات باستخدام الرموز إلجراء 
لنوع أو مدينة كل مناقشة باستخدام هذه الرموز المختلفة التي تحتويها ٢٠ مناقشة. تم تقديم مرفق دفتر  المقارنات وفقاً 

األكواد )الشيفرات( الذي يحتوي على الرموز المستخدمة في ) المرفق ٢(. 

)OGG( جدول ٧٠ : قائمة مجموعات النقاش المركزة – SB-2019

مجموع المشاركين في جميع مجموعات النقاشات المركزة مع السوريين : هو 4٧ مشارك )أي كان معدل حضور كل مجموعة حوالي ٥.٩(

 Kent  

 İSTANBUL أرباب العمل \ العاملين امرأة
  ٥ 6

 ANKARA طالب الجامعات امرأة
  ٥ ٥

 GAZİANTEP موظفي المنظمات الغير حكومية امرأة
  ٥ ٩

 HATAY امرأة ً الحاصلين على الجنسية التركية مؤخرا
  ٥ ٧



النتائج

6

٢٠١٩  - للسوريين  لضغط  ا مؤشر 
SURİYELİLER BAROMETRESİ 2019
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 SB-2019 رابعاً -ب:  نتائج البحث الخاص بالسوريين

جودة الحياة في سورية  .١  
قامت دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ بمحاولة رصد الحياة االجتماعية واالقتصادية السابقة للسوريين في بلدهم 

سورية، وذلك قبل مجيئهم إلى تركيا ، عن طريق طرح سؤال لمعرفة الممتلكات التي كانت لديهم في سورية.

والمادي  االجتماعي  الوضع  تعكس  والتي   “ الُملكية   “ ومفهوم  معنى  على  الضوء  تُسلط  أسئلة  على  التركيز  من خالل 
واالقتصادي الذي كان يعيشه السوريين المشاركين في سورية من قبل ، تبيّن أّن نسبة ٦٨.١٪ من المشاركين كانوا يمتلكون 
منزالً قبل الحرب ونسبة ٢٩.٥٪ منهم كان يملك أرضاً ونسبة  ٢٦.٧٪ منهم كان يمتلك عربة \ سيارة، باإلضافة إلى كانت 
تمتلك نسبة ٢٤.٨٪ منهم ألماكن عمل خاصة بهم. هذه البيانات ، تُعطي إمكانية قول بأّن السوريين قبل مجيئهم إلى تركيا 

كانوا من فئة أصحاب الدخل المتوسط. ١3٠

 ١٣٠      تم فحص الوضع االقتصادي للسوريني يف سورية ووضع العمل يف تركيا. حيث يبدو أن نسبة العاملة الذاتية وامتالك مكان العمل والتي بلغت ٢٤.٨٪ يف سورية قد ارتفعت يف تركيا. عىل الرغم من أن أماكن العمل هذه هي عىل األرجح رشكات

صغرية مثل محالت البقالة أو الحالقة أو املخابز ، إال أنه ميكن اإلشارة إىل أن ريادة األعامل يبدو أنها تنمو بني السوريني

SB-2019 – جدول ٧١ : خالل فترة عيشك في سورية ، هل كان لدى عائلتك أي من الممتلكات التالية. )٪(

SB-2019  - جدول ٧٢ : هل هناك أحد من أفراد أُسرتك )قرابة من الدرجة األولى( يعيش في سورية؟ 

ال توجد إجابة ال يوجد يوجد   

٠,4 3١,٥ 68,١ بيت\منزل 
١,3 6٩,٢ ٢٩,٥ أرض 
١,٢ ٧١,٩ ٢6,٩ عربة\سيارة 
١,4 ٧3,8 ٢4,8 مكان عمل 

٢. وحدة العائالت السورية وتفُككها  

منذ نيسان عام ٢٠١١ وإلى يومنا هذا ، تُقدر أعداد السوريين الذين أتوا إلى تركيا هاربين من الحرب في سورية بـ ٦.٥ 
مليون. كما أنه ال زال هناك حركة نفوس كثيفة وجدية تستمر بالدوران في الداخل السوري حتى عام  ٢٠١٩ ، مما يعني أنه 
ال يزال هناك تشتتاً وتفرقاً بالنسبة للعديد من العائالت السورية. لذلك ، تهتم دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ 
و “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، بدراسة وحدة العائالت السورية الموجودة في تركيا ومعرفة مخططاتهم المستقبلية 
وأخذ آرائهم حولها. في هذا الصدد ، تم طرح السؤال التالي على المشاركين في االستبيان : “ هل هناك أحد من أفراد 
أسرتك )قرابة من الدرجة األولى( يعيش في سورية؟ “. في دراسة مؤشر الضغط السوري ٢٠١٧ أجابت نسبة ٤٥.٧٪ 
على هذا السؤال بـ “ نعم “ ، أما في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ أجابت نسبة ٤٤.٧٪ من المشاركين على 

خيار “ نعم “. 

#

مؤرش الضغط للسوريني ٢٠١٧ مؤرش الضغط للسوريني ٢٠١٩

#% %

٥٥,3 ٧84 ٥3,٩ 4٧8 ال 
44,٧ 634 44,٢ 3٩٢ نعم 
- - ١,٩ ١٧ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ١.4١8 ١٠٠,٠ 88٧ المجموع 
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 SB-2019 – جدول ٧4 : في األشهر الـ ١٢ األخيرة، 
هل قُمت بتلقي الُمساعدة من أي من المنظمات \ المؤسسات \ األشخاص لتأمين معيشة عائلتك؟   

الترتيب # %

33,4 ٢١٢ أخوة ١ 
3٠,٩ ١٩6 أم ٢ 
٢6,٢ ١66 أب 3 
١8,٩ ١٢٠ العائلة بأكملها 4 
٩,8 6٢ عم ٥ 
٥,٧ 36 ابن \ ة 6 
3,٥ ٢٢ خال ٧ 
٢,٢ ١4 زوج \ ة 8 
٢,٢ ١4 عّمة ٩ 
١,٩ ١٢ خالة ١٠ 
١,٧ ١١ أقرباء ١١ 
١,6 ١٠ أوالد عم \ ة ١٢ 
١,4 ٩ جد ١3 
٠,6 4 عائلة الزوج \ ة ١4 

SB-2019  - جدول ٧3 : من هم أفراد األسرة الذين يعيشون في سورية؟ 
)إجابات ُمتعددة ، حيث أن اإلجابات على هذا السؤال تعود لـ 634 شخصاً ممن أجابوا على أن أحد أفراد عائلتهم يعيش في سورية.(

#

SB-2017 SB-2019

#% %

36,3 ٥١٥ ٢٢,٠ ١٩٥ نعم 
63,٢ 8٩6 ٧٧,١ 684 ال 
 ال أعلم 
٠,٥ ٧ ٠,٩ 8 ال توجد إجابة \ 

١٠٠,٠ ١.4١8 ١٠٠,٠ 88٧ المجموع 

3. كيف يقوم السوريين بتأمين ُسبل عيشهم في تركيا؟   

كثيراً ما يتم التطرق وُمناقشة موضوع ُسبل عيش السوريين الذين يقطنون في تركيا ، األمر الذي يُعد له تأثير كبير على 
سير عملية االنسجام االجتماعي. 

نظرة المجتمع التركي إلى سبل عيش السوريين في تركيا هي نظرة مختلفة جداً. في بحث “SB-2017“ أفاد األتراك 
المشاركين بنسبة ٨٦.٢٪ إلى أن السوريين في تركيا يؤمنون ُسبل عيشهم عن طريق “ مساعدات الدولة التركية “ بينما 
في بحث “SB-2019“ كانت نسب االجابة ٨٤.٥٪. في صدد آخر، أشار المواطنين األتراك في بحث عام ٢٠١٧ بنسبة 
تركيا عن طريق  في  سبل عيشهم  يؤمنون  تركيا  في  السوريين  أن  إلى  بنسبة ٦٥.١٪  عام ٢٠١٩  بحث  وفي   ٪٥٤.٢
“التسّول”. بينما من قال أن السوريين يؤمنون سبل عيشهم عن طريق العمل فكانت نسبتهم تُشكل الـ ٤٩.٨٪ في بحث عام 
٢٠١٧ و ٥٠.٩٪ في البحث األخير لعام ٢٠١٩. تلعب هذه التصورات الموجودة لدى المشاركين األتراك دوراً مهماً في 
اعتبار بأن السوريين هم “عبئاً “ على تركيا. من ناحية أُخرى ، ُسئل السوريين في استبيانات البحث السؤال التالي : “ في 

األشهر الـ ١٢ الماضية ، هل قُمت بتلقي الُمساعدة من أي من المنظمات\األشخاص لتأمين معيشة عائلتك؟ “
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حيث كانت نسبة من أجاب بـ” نعم “ على هذا السؤال في بحث “ عام ٢٠١٧ “  هي ٢٢٪ و في دراسة “عام ٢٠١٩ “ كانت 
٣٦.٣٪ . حيث أن هذه النسب تتوافق مع البيانات المعطاة من إدارة برنامج ُصوي )SUY(. في تفاصيل هذه اإلجابات ، 
يظهر أن نسبة ٩٣.٤٪ من هذه المساعدات هي مساعدات ما يُقال له بين السوريين “ كرت الهالل األحمر التركي “ أي 
مساعدات برنامج SUY. في بحث “ SB-2017 “ لم تكن مساعدات برنامج SUY منتشرة كثيراً بين السوريين في تركيا 
بينما كان يحل مكانها في الغالب مساعدات مالية من كرت الهالل األحمر التركي أو مساعدات إدارة الكوارث والطوارئ 
)AFAD(. أما في البحث األخير “ SB-2019 “ ، أفاد المشاركين السوريين بأن ٢٢٪ من السوريين الذين يعيشون خارج 
المخيمات وبإضافة نسبة الذين يعيشون داخل المخيمات فإن نسبة ٣٠.٩٪ من السوريين الذين يعيشون في تركيا قد تلقوا 
الدعم المالي في “ األشهر الـ ١٢ الماضية “.١٣١ هذا وقد تلت مساعدات كرت الهالل األحمر في اإلجابات المطروحة من 
قبل المشاركين السوريين ، مساعدات البلديات بنسبة ٧٪ و منظمات المجتمع المدني بنسبة ٣.٩٪ و مساعدات من األقارب 

في سورية بنسبة ٢.١٪ باإلضافة لمساعدات المنظمات الدولية بنسبة ١.٩٪.

الترتيب # %

٩3,4 48١  مساعدات كرت الهالل األحمر التركي ١ 
٧,٠ 36 البلديات ٢ 
3,٩ ٢٠ منظمات المجتمع المدني 3 
من أقربائي 4 
٢,١ ١١ عائلتي في سورية\  

١,٩ ١٠ من المنظمات الدولية ٥ 
٢,3 ١٢ غير ذلك 6 

SB-2019 – جدول ٧٥ : ممن تلقيت المساعدة؟ )إجابات متعددة(
)مالحظة: هذه النتائج تعود إلى ٥١٥ شخصاً ممن أفاد بأنه قد تلقى مساعدة من أحد المنظمات \ المؤسسات \ األشخاص في األشهر الـ ١٢ الماضية(

SB-2019  - جدول ٧6 : ارتباط العمل بالحصول على المساعدة

في األشهر الـ ١٢ األخيرة، هل قُمت بتلقي الُمساعدة من أي من 
المنظمات \ المؤسسات \ األشخاص لتأمين معيشة عائلتك؟ 

)الذين لديهم عمل(

ممن تلقيت المساعدة؟
)إجابات متعددة(

  # ٪
٢٥,٥ ١٩٧ نعم 

  # ٪
٩٢,4 ١8٢ كرت الهالل األحمر التركي 

 ١٣١      الهالل األحمر الرتيك-كرت الهالل األحمر ، http://kizilaykart-suy.org/TR/index.html ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ٢٤\١٠\٢٠7

  ١٣٢       الئحة الحامية املؤقتة ، https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ١٠\٠5\٢٠١9

١٣٣        الئحة تصاريح العمل لألجانب الخاضعني للحامية املؤقتة ، الجريدة الرسمية ، ٠5\٠١\٢٠١6 ، http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20168375.pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر:٢٠\١٠\٢٠١9

4. أوضاع عمل السوريين وُسبل العيش  

تم تنظيم ترتيبات وشروط عمل السوريين في تركيا في إطار قانون األجانب والحماية الدولية )YUKK(  في المادة 
رقم ٢٩ من الئحة الحماية المؤقتة الصادرة في ٢٢ تشرين األول لعام ٢٠١٤. ١٣٢ حيث تم إزالة بعض هذه الترتيبات 
اعتباراً من ١٥ كانون الثاني لعام ٢٠١٦ للسوريين الذي يعملون في ظل وصف الحماية المؤقتة في تركيا ، باإلضافة 
إلى ذلك تم إلغاء “ الئحة تصاريح العمل لألجانب تحت وصف الحماية المؤقتة “ من هذه الالئحة. ١٣٣  في ظل األربع 
سنوات الماضية ، يُفهم من بيانات المعطاة بشأن “ الموظفين \ العاملين السوريين الُمسجلين “ بأن تأثير هذه السياسة 

لُوحظ بأن نسبة ٢٥.٥٪ من المشاركين )أي ١٩٧ شخص من أصل ٧٧٤ شخصاً( حصلوا على المساعدات على الرغم 
من أن لديهم عمل يقومون به. كما تبيّن أن نسبة ٩٢.٤٪ من هؤالء الـ ١٩٧ شخصاً هم يأخذون المساعدات من برنامج 
)SUY( أو ما يُعرف بكرت الهالل األحمر التركي. هذا الموقف يُشير إلى أن قسماً كبيراً ممن يعملون يقومون بتلقي 

.SUY المساعدات ، وبأن أغلب المساعدات المقدمة لهم في تركيا هي في الغالب من مساعدات برنامج
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الترتيب الترتيب

وضع العمل بالنسبة للشخص الذي أُجريت معه المقابلة
)أكبر من ١8 عاماً(

 وضع العمل بالنسبة ألفراد األسرة
)أكبر من ١٢ عاماً( 

# #% %

٥4,6 ٧٧4 يعمل ١ 
3٠,٠ 4٢6 ربة منزل ٢ 
8,٥ ١٢١ عاطل عن العمل 3 
  ُمسن 4 
4,4 6٢ ال يستطيع العمل بسبب عجز \  

٢,3 3٢ طالب \ ة ٥ 
٠,٢ 3 متقاعد \ ة 6 
١٠٠,٠ ١.4١8 المجموع 

3٧,٩ ١.648 يعمل ١ 
3٢,٧ ١.4٢٠ ربة منزل ٢ 
١4,6 63٥ طالب \ ة 3 
١٠,4 4٥١ عاطل عن العمل 4 
 ُمسن ٥ 
4,٢ ١8٢ ال يستطيع العمل بسبب عجز \  

٠,٢ ٧ متقاعد \ ة 6 
١٠٠,٠ 4.343 المجموع 

١٣٤      تم تقديم هذا البيان يف سياق األفراد البالغني من العمر ١5 عاًما أو أكرب. انظر: سوريون منظمة العمل الدولية يف سوق العمل الرتيك ، بيانات من استبيان القوى العاملة املنزلية يف تركيا لعام ٢٠١7 ، 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_738618.pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٨\٠٣\٢٠٢٠

١٣5       مؤسسسة اإلحصاء الرتكية: إحصاءات القوى العاملة ، متوز ٢٠١9 : http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30687 ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٠\١٠\٢٠١9

االتحاد  قبل  من  تمويله  يتم  الذي   )SUY( برنامج ُصوي   كحالة   ، االستثنائية  الحاالت  عدا  ما    ١٣٤ محدوداً.  بقي 
األوروبي ويُقدم المساعدة لـ ١.٤ مليون شخصاً بمبلغ قدره ١٢٠ ليرة تركية للشخص الواحد شهرياً ، فإنه ال يوجد 
هناك مصدر دخل منتظم وُمستمر لدى السوريين الذين تعيش نسبة ٩٨٪ منهم خارج المخيمات في تركيا. كما أنه يكاد 
أن يكون من المستحيل ، ليس فقط بالنسبة ألولئك الذين ال يتلقون دعم برنامج SUY ، بل أيضاً ألولئك الذين يتلقون 
هذه ١٢٠ ليرة تركية في الشهر أن يواصلوا حياتهم ويؤمنوا سبل عيشهم في المناطق الحضرية في تركيا. هناك حقيقة 
معروفة تقول بأن السوريين قد افتتحوا مجاالتهم الخاصة في تركيا وأصبحوا يعملون داخل االقتصاد الغير رسمي 
في تركيا. ولهذا ، فإنه ال يُمكن العثور على إجابة لسؤال كم منهم يعمل في تركيا بسبب وضع االقتصاد الغير رسمي 
هذا. كما في بحث “ مؤشر الضغط للسوريين عام ٢٠١٧ “ ، حاولت دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ) 
SB-2019 ( أن تسلط الضوء على أوضاع عمل السوريين في تركيا من خالل طرح سؤالين مهمين. ففي دراسة 
عام ٢٠١٩ ، وفي إجابات سؤال “ هل تعمل بوظيفة تجلب لك دخالً مالياً؟ “ ، أفادت نسبة ٣٧.٩٪ من األسر المشاركة 
)ممن هم فوق عمر ال١٢ عاماً( على أنهم “ يعملون “. اعتباراً من شهر تشرين األول لعام ٢٠١٩ ، بلغت أعداد 
السوريين ممن هم تحت سن الـ ١٢ سنة حوالي المليون و١٥٠ ألف شخصاً. أما األعداد المتبقية ، أي ممن هم فوق سن 
اإلثناعشرعاماً ، فهم حوالي الـ ٢.٥ مليون. عند أخذ نتائج هذا البحث بعين االعتبار ، يمكن تقدير عدد السوريين الذين 
يعملون بشكل نشط ما بين ٩٠٠ ألف و ١ مليون. اقترحت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية حول هذا الموضوع أن 
عدد السوريين الذين يعملون من سن الـ ١٥ فأكثر هو ٩٣٠ ألفاً. باإلضافة إلى ذلك ، وفقًا لـهذه الدراسة ، ٩٧٪ منهم 

كانوا يعملون بشكل غير رسمي.

تُقدر أعداد السوريين ممن هم في األعمار ما بين ١٥-٦٥ عاماً،  أي في سن النشاط العملي بـ ٢ مليون نسمة. بحسب 
البيانات المعطاة من قبل مؤسسة اإلحصاء التركية )TÜİK( في شهر تموز لعام ٢٠١٩ ، فإن نسبة مشاركة المواطنين 
األتراك في الحياة العملية تُقدر بنسبة ٥٣.٨٪ حيث تبلغ نسبة الرجال الذين يعملون في تركيا الـ ٧٣.٢٪ و النساء 
بنسبة ٣٤.٩٪.١٣٥ في حين أنه من المتوقع أن يكون هذا المعدل أقل بين السوريين بسبب انخفاض معدالت مشاركة 
النساء السوريات في الحياة العملية. وقد تبين في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ في أن نسبة ٣٢.٧٪ من 
النساء السوريات المشاركات هم من “ ربات البيوت “. في هذه الحالة ، إن كان ُمعدل مشاركة الرجال السوريين في 
العمل هو بنسبة ٨٠٪ ومعدل مشاركة النساء السوريات هو ٢٠٪ ، فيمكننا القولب أن السوريون يشاركون في الحياة 
العملية في تركيا بنسبة ٤٥٪ أي ما يُعادل الواحد مليون سوري. لكنه أيضاً من المعروف أن السوريين يعملون أكثر 
من عمل بسبب تدني األجور المعطاة لهم. ليس هناك شك في أن هذا المجال يعتمد على التوقعات والتقديرات بسبب 

البيانات المحدودة الُمتاحة في هذا المجال.
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باإلضافة إلى ما سبق ، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من المشاركين السوريين الذين أشاروا إلى أنهم يعملون في 
تركيا والذين قُدرت نسبتهم بـ ٣٧.٩٪ ، كانت بيانات ملفتة للنظر من حيث نوعية األعمال التي يعملون بها. حيث تعمل 
نسبة ٥٠.٢٪ منهم في أعمال بأجرة منتظمة ،  أما نسبة ٣٣.٦٪ منهم تعمل في أعمال ذات أجر يومية ، ونسبة ١٣.٧٪ 

منهم تعمل لحسابها الخاص أو من مؤسسي األعمال الخاصة بهم. 

لـ  أُعطي  فقد   ، في عام ٢٠١٨  التركية  االجتماعية  والخدمات  والعمل  األُسرة  بها وزارة  قامت  التي  لإلحصائيات  وفقاً 
٣٤.٥٧٣ شخصاً من مواطني الجمهورية العربية السورية تصاريح العمل في تركيا. مع العلم أن هذه اإلحصائية ال تحتوي 
على معلومات تفصيلية حول أعداد تصاريح العمل التي حصل عليها كالً من أصحاب اإلقامات والتابعين لوصف الحماية 
المؤقتة من السوريين. لكن في وثيقتين منفصلين للمفوضية السامية لشؤون الالجين )BMMYK( اللتان نشرتهما في كل 
من عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ ، تم اإلعالن عن أعداد تصاريح العمل المقدمة في عام ٢٠١٩ على أنها بلغت الـ ٨٠ ألفا ١٣٦ً   
، ووصلت في ٢٠٢٠ إلى  ١٣٢.٤٩٧. ١٣٧ فعند النظر إلى العدد األكبر ، أي الـ ١٣٢.٤٩٧ إذن \ تصريح العمل ، نجد 
أن األرقام الرسمية الحالية تتوافق مع نسبة منخفضة نسبياً من المليون شخص الذي يُقدر بأنهم يعملون بالفعل في تركيا. 

بالنظر إلى السوريين الذين يعملون في تركيا في الوقت الحاضر ، تُشير األرقام بوضوع إلى أن حق العمل ال يتم تطبيقه 

-SB-2019 جدول ٧8 : توزع العاملين الذين تترواح أعمارهم ما بين ١٢- ١٧ سنة في األسرة

# %

3,٩ ٥ ١٢ سنة 
٥,٥ ٧ ١3 سنة 
٩,4 ١٢ ١4 سنة 
٢٢,٧ ٢٩ ١٥ سنة 
٢٥,٠ 3٢ ١6 سنة 
33,٥ 43 ١٧ سنة 
١٠٠,٠ ١٢8 المجموع 

SB-2019 – جدول ٧٩ : األعمال التي يقوم بها المشاركين )ممن أفادوا بأنهم يعملون(

الترتيب الترتيب

العمل الذي يقوم به الشخص الذي تمت المقابلة معه
)فوق الـ ١8 عاماً(

لعمل الذي يقوم به أفراد األُسرة
)فوق الـ ١٢ عاماً(

# #% %

46,8 36٢ يعمل بأُجرة منتظمة ١ 
 يعمل بأجرة ٢ 
٢٧,٩ ٢١6 يومية  

  يعمل لحسابه 3 
١٩,8 ١٥3 الخاص  

  صاحب العمل 4 
3,٧ ٢٩ )من لديه موظفين\عّمال(  

١,4 ١١ يعمل في األعمال الموسمية ٥ 
٠,4 3 يعمل بال أجرة 6 
١٠٠,٠ ٧٧4 المجموع 

٥٠,٢ 8٢8 يعمل بأُجرة منتظمة ١ 
 يعمل بأجرة ٢ 
33,6 ٥٥3 يومية  

  يعمل لحسابه 3 
١١,٢ ١84 الخاص  

 صاحب العمل 4 
٢,٥ 4١ )من لديه موظفين\عّمال(  

١,٩ 3٢ يعمل في األعمال الموسمية ٥ 
٠,6 ١٠ يعمل بال أجرة 6 
١٠٠,٠ ١648 المجموع 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70892 ، ٢٠١9 ١٣6      تحديث: حلول دامئة لالجئني السوريني ،متوز- آب
 ١٣7      املفوضية السامية لشؤون الالجئني،٢٠٢٠ : https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116 ، تاريخ الحصول عىل املصدر:٠٢\٠5\٢٠٢٠ 
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بالقدر الكافي على السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة وأن نسبة أكثر من ٩٥٪ من السوريين العاملين ال يزالون يعملون 
بشكل غير رسمي في تركيا. هناك أسباب عديدة لهذا األمر ، حيث أنه يُمكن القول أن القضايا المتعلقة بحواجز “ اللغة “ و 
“ ثقافة العمل “ و “ المشكالت الهيكلية لالقتصاد التركي “ تأتي في مقدمة هذه األسباب. وكما هو معروف ، واحدة من أهم 
 )TÜİK( المشاكل الهيكلية الجدية لالقتصاد التركي هو طابع العمل الغير رسمي. وفقاً لبيانات المؤسسة اإلحصائية التركية
في شهر آب لعام ٢٠١٩،  إن االقتصاد الغير رسمي الذي مال في السنوات األخيرة إلى الزيادة قد ارتفع إلى نسبة ٣٦.١٪ 
بين المواطنين األتراك .١٣٨ هناك العديد من العوائق التي يُعاني منها السوريين في مجال العمل ، خاصة في موضوع اللغة 
و “ ثقافة العمل المختلفة “ ، كما أنهم يعملون عموماً في الوظائف في الشركات التركية الصغيرة والمتوسطة ألنهم ليسوا 
مؤهلين تأهيالً عالياً. لهذا يُقدر في إطار بحثنا “ مؤشر الضعط للسوريين ٢٠١٩ “ بأن هناك حوالي المليون سوري يعمل 

في تركيا حتى تاريخ تشرين الثاني من عام ٢٠١٩. 

في دراسة “ SB-2019 “ ، تم سؤال هؤالء الـ ٣٧.٩٪ من السوريين الذين أفادوا بأنهم يعملون ، عن نوع الوظائف التي 
يعملونها. الردود الواردة على هذا السؤال توضح بأن أكثر من نص الموظفين \ العاملين السوريين في تركيا ) أي نسبة 
٥٠.٢٪ منهم ( يعملون “ في أعمال ذات أجرة منتظمة “. حيث كانت هذه النسبة في دراسة عام ٢٠١٧ تُشكل الـ ٤٠.٧٪. 
يوضح لنا هذا األمر بأن عملية االنسجام والتكيف االقتصادي قد أخذت خطوة مهمة للغاية. كما أن نسب الذين يعملون 
في األعمال ذات األُجر اليومية شكلت الـ ٣٣.٦٪ )حيث كانت هذه النسبة في دراسة عام ٢٠١٧ هي ٤٣.١٪( ، ونسب 
الذين يعملون في األعمال الموسمية هي ١.٦٪ )حيث كانت هذه النسبة في دراسة عام ٢٠١٧ هي ٦.٢٪(. أما “ أصحاب 
\ أرباب العمل “ ممن لديهم موظف واحد أو أكثر بلغت نسبتهم الـ ٢.٥٪ ، و “ أصحاب األعمال الُحرة \ التُجار “ كانت 
نسبتهم ١١.٢٪. بعبارة أُخرى ، تُشير مجموعة تبلغ نسبتها حوالي ١٣.٧٪ من المشاركين السوريين )حيث كانت ٨.٨٪ 
في عام ٢٠١٧( على أنهم يقومون بأعمالهم الخاصة في تركيا. كما تُشير بعض الدراسات ١٣٩ إلى أن أعداد السوريين الذين 
أسسوا شركاتهم الخاصة تجاوزت الـ ١٥ ألفاً ، وبأن هذه الشركات تُوظف حوالي ١٠٠ ألف سوري فيها. على الرغم من 
عدم وجود معلومات واضحة حول عدد الموظفين وحجم مكان العمل ، فمن المفهوم أن ريادة أعمال السوريين قد حققت 

تطوًرا جدياً في أكثر من ٩ سنوات.
 

في هذا البحث أيضاً ، تم محاولة تحليل العالقات بين حالة عمل السوريين مع درجة \ مستوى معرفتهم للغة التركية بجداول 
متقاطعة.  ولهذا فإن نسبة الذين أشاروا إلى أن اللغة التركية هي لغتهم األم أو ممن أشار إلى أنه يتحدث اللغة التركية 
أو المبتدئين فيها ٣٤.٩٪.   بمستوى متقدم تُقدر حوالي ٣١.٨٪ ، بينما كانت نسبة الذين ال يتكلمون اللغة التركية نهائياً 
باعتبار أن  بإنشاء هذه الجداول المتقاطعة ، ظهر أن نسبة الذين يقولون بأنهم يعملون في أعمال تولد لهم دخالً منتظماً 
لغتهم التركية هي لغتهم األم أو أنهم في مستوى متقدم فيها كانت  ٣٩.٢٪ ، و نسبة العاملين الذين ال يتحدثون اللغة التركية 
أو أنهم مبتدئين فيها كانت ٢٨.٥٪. وفي سياق آخر ، بلغت نسبة المشاركين العاطلين عن العمل ممن لغتهم التركية هي 
لغتهم األم أو أنهم متقدمين فيها الـ ١٧.٣٪ ، و نسبة غير العاملين الذين ال يتحدثون اللغة التركية أو أنهم مبتدئين فيها هي 
اللغة التركية والتوظيف. كما تجدر اإلشارة إلى حقيقة أن هناك العديد  ٥٥.٤٪. هذا األمر يكشف بوضوح العالقة بين 
من األشخاص الذين ال يتحدثون اللغة التركية ولكن لديهم أعمالهم الخاصة كما أن هناك شركات أو محالت عمل صغيرة 

طورها السوريون بأنفسهم. 

         ١٣٨       يف متوز ٢٠١9 ، بلغت نسبة الذين يعملون دون تسجيل يف أي من مؤسسات الضامن االجتامعي ٣6٪. وبلغت نسبة أولئك الذين يعملون بشكل غري رسمي يف قطاعات أخرى غري الزراعة ٢٣.٢٪ ». انظر: إحصائيات القوى العاملة ملؤسسة اإلحصاء

http://tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=30692 ، تاريخ الحصول عىل املصدر: ١6\١١\٢٠١9

، TESEV ١٣9       ريادة األعامل السورية واملشاريع الناشئة لالجئني يف تركيا: االستفادة من التجربة الرتكية ٢٠١٨

https://www.tepav.org.tr/upload/files/1566830992-6.TEPAV_and_EBRD___Syrian_Entrepreneurship_and_Refugee_Start_ups_in_Turkey_Lever....pdf ، تاريخ الحصول عىل املصدر:١٢\١٢\٢٠١9
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٥. المعيشة  

أكثر من ٩٠٪ من السوريين في تركيا يعيشون في المناطق الحضرية. األماكن الذي يعيش فيها الالجئين تُثير بال شك 
الكثير من المشاكل والتوتر ، ومن المعروف أن كثافة أعداد أفراد األسر السوريّة واألعباء المادية وتدني األجور المعطاة 
لهم تجعل غالبيتهم تعيش في المناطق السكنية األكثر فقراً في المدن التركية مع األتراك. لذلك حاول هذا البحث دراسة 
األماكن التي يعيش فيها السوريين والمشكالت التي يواجهونها سواء كانت في صدد البحث عن البيوت أو دفع اآلجارات. 
في الدراسة األّولى “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ ، بلغت نسبة العوائل السورية التي تسكن في شقق سكنية الـ ٦٤.٤٪ 
، وكانت نسبة الذين يسكنون في بيوت مستقلة هي ٢٣.٧٪ ، باإلضافة إلى نسبة ١٠.٧٪ من السوريين الذين يسكنون في 
العشوائيات )البيوت العشوائية(. أما في الدراسة األخيرة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، يظهر لنا أن السوريين 
أصبحوا يعيشون في بيوت ذات مقومات أفضل من السابق نسبياً ، حيث أصبحت نسبة ٨٠.٣٪ منهم تسكن في الشقق 
السكنية و ١٦.٨٪ يسكنون في بيوت مستقلّة. يُمكن القول أن هذا البحث يُعطي مالمح عامة عن موضوع سكن السوريين 
في تركيا ، مع العلم إلى أنه ال يتطرق إلى تفاصيل جودة األبينة والمنازل التي يسكنوها أو المساحة الكلية للمنازل وكم 

يدفعون لإليجار. 

SB-2019 – جدول 8٠ : وضع العمل وعالقته بمستوى اللغة التركية ما هي اللغات التي تعرفها وما مستواك في كل منها؟ )اللغة التركية٪(

ال يعرف مبتدئ متوسط متقدم اللغة األم  

١١,٥ ٢3,4 33,3 ١4,6 ١٧,٢ يعمل 

4٠,٠ ٢١,4 ٢٠,٩ 8,٥ ٩,٢ ربة منزل 

3,١ 3,١ ٢٥,٠ 46,٩ ٢١,٩ طالب\ة 

3٩,٧ ١٥,٧ ٢٧,3 ١٠,٧ 6,6 عاطل عن العمل 

٥١,6 ٢4,٢ ١١,3 ٩,٧ 3,٢ ُمسن \ ال يستطيع العمل بسبب عجز 

33,3 33,3 33,3 - - متقاعد 

مالحظة: اإلجابات تعود لألشخاص فوق سن الثمانية عشر وثالثة أشخاص متقاعدين 

١٠,3 ١8,٢ 3٢,3 ١٧,١ ٢٢,١ يعمل بأُجرة منتظمة 

١6,٢ ٢٢,٢ 36,6 8,8 ١6,٢ يعمل بأجرة يومية 

6,٥ 3٢,٧ 3٢,٧ ١٩,6 8,٥ يعمل لحسابه الخاص 

١٧,3 44,٧ ١٧,3 3,4 ١٧,3 )صاحب العمل )من لديه موظفين\عّمال 

١8,١ ٢٧,3 4٥,٥ ٩,١ - يعمل في األعمال الموسمية 

- 33,3 66,٧ - - يعمل بال أجرة 

مالحظة: اإلجابات تعود لألشخاص الذين يعملون. أي ٢٩ شخص من أصحاب األعمال و ١١ شخص يعمل بشكل موسمي و 3 أشخاص   

يعملون بال أجرة.
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6. المجاالت التي يواجه فيها السوريين المشاكل  

لها  يتعرض  التي  المشاكل  وفهم  معرفة  نريد  عندما  أنفسهم  السوريين  من  والمعلومات  رأي  أخذ  في  بالغة  أهمية  هناك 
السوريين في تركيا ، حيث يُعتبر هذا األمر مهم للغاية في التأسيس لحياة مشتركة و سلمية. في هذا اإلطار ، تم توجيه سؤال 
يتعلق بـ “ مجاالت المشاكل “ للمشاركين السوريين من خالل إعطائهم ٧ فئات داللية )خيارات( مهمة. لم تتغير تصنيفات 
اإلجابات المعطاة في سؤال “ إلى أي مدى تواجه عائلتك المشكالت في المجاالت التالية “ في دراسات أعوام ٢٠١٧ و 
٢٠١٩. مع ذلك ، يُمكن مالحظة أن هناك تناقص في المشكالت التي يواجهها السوريين مقارنةً بنتائج دراسة عام ٢٠١٩ 

، أي أن هناك زيادة في الرضا والسعادة لدى السوريين في تركيا.

SB-2019 – جدول 8١ : المكان الذي تسكن فيه العائلة

SB-2017 SB-2019

8٠,3 ١.١3٩ 64,4 ٥٧١ شقة سكنية 
١6,8 ٢38 ٢3,٧ ٢١٠ بيت مستقل 
١,6 ٢3 ١٠,٧ ٩٥ بيت في العشوائيات 
٠,8 ١١ ٠,8 ٧ مخزن 
٠,٥ ٧ ٠,3 3 دّكان 
- - ٠,١ ١   خيم 

١٠٠,٠ ١.4١8 ١٠٠,٠ 88٧ المجموع 

# #% %

SB-2019 – 8٢ : SB-2019/ SB-2017١٤٠:  إلى أي مدى تواجه عائلتك المشكالت في المجاالت التالية؟. )٪(

 ١٤٠     يف دراسة »مؤرش الضغط للسوريني-٢٠١7« تم استخدام استبيانني مختلفني للمسح ، أحدهام للسوريني الذين يعيشون يف املخيامت واآلخر ألولئك الذين يعيشون خارج املخيامت. نظرًا ألن »مؤرش الضغط للسوريني-٢٠١9«تم إجراء استبيانه خارج

املخيامت فقط ، فإن أرقام دراسة »مؤرش الضغط للسوريني -٢٠١7« يف هذا الجدول تعكس بيانات من هم خارج املخيامت فقط

متردد  ال أعلم
 \ التوجد
إجابة

ال نواجه مشاكل  عدم مواجهة
المشاكل

ً  نواجه مشاكلال نواجه مشاكل إطالقا
كثيرة

نواجه مشاكل  مواجهة
 مجالالمشاكل

المشكالت

  ٩ ٢٠١٩,6 ٢6,6 36,١ ٢8,4 43,٠,٩ ١ 44,١ ٠,4
4,٧ ٢٧,4 ٢,4 ٢٥,٠ ١٧,6 ٥٠,3 3٢,٥ ١٧,8 ٢٠١٧ العمل 

٠,٧ 48,4 4,١ 44,3 ١٧,٧ 33,٢ ٢١,٩ ١١,3 ٢٠١٩  التواصل 

١,٩ 33,٩ ٧,٠ ٢6,٩ ٢3,8 4٠,4 ٢3,٧ ١6,٧ ٢٠١٧ )اللغة( 

 
تأمين الغذاء

 ٥ ٢٠١٩,6 ٢ ٢١,١6,١٩,٠ ٧ 4٥٠,٧ ١,٠ ٩,٧ 3,6

  ١٥ ٥,٧ ٢٠١٧,3 ٢ ٢١,٠8,٢ 44,٠,٧ ٥٠,١ ٥,٩ ٢

 
المعيشة

 ٢٠١٩ 8,١٧ ٧,6 ٢6,3 ٢ ٥٥,٠ ١٥,٥,8 ٥٧,8 ٠,4

  ١٠ ٢٠١٧,4 ١٥,6 ٢6,١ ٠6,٥ 4٥ ٧,٠ ٩,٧6,٠ ٧,8

 
التفرقة \ التمييز

 ١ ٢١,١ ١٢,١ ٩,٠ ٢٠١٩4,4 ٥٩,8 ٢,٠ 6١,8 ٢,٧

  ٢٠١٧ 8,١ ٥6,6 ١ ٢٥,١8,٥ 4٥٢,٧ ٧,٧ ٥,٠ 3,٧

 
الصحة

 ٥ ٢٠١٩,3 ١ ١٧,٠ ١١,٧4,6 6٥,4 ٢,3 6٠,٧ ٧,٧

  ٥٥ ١٥,٠ ٢٠,٩ ١٥,٩ ٥,٠ ٢٠١٧,8 ٧,8 63,6 ٠,٥

 
التعليم

 ٢٠١٩ 3,٠ 4,4 ٧,4 ١٠,١ 6١,٩ 3,٥ 6٥,4 ١٧,١

  ٢٠١٧ 6,١١ ٩,4 ١8,3 ١3,4 4٥٠ ١٠,١ ٠,٥,6 ١٧,٧
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لربما يكون موضوع “ التمييز \ التفرقة “ من أكثر المواضيع حساسية من بين المشاكل التي تواجه السوريين في تركيا 
والتي تتعلق عن كثب بالحياة السلمية المشتركة. مع ذلك ، فإن هذا األمر يدعي إلى التفاؤل ، حيث أن غالبية المشاركين 
السوريين أشاروا إلى أن مشكلة التمييز تحتل المرتبة الخامسة من بين مجاالت المشاكل السبعة. هذه المشكلة لم تقتصر فقط 
على أن تأخذ المرتبة الخامسة في ترتيب المشكالت وإنما كانت النسبة اإلجمالية ألولئك الذين يرون أن التمييز هو مشكلة 
بالنسبة لهم هي ٢١.١٪ ) حيث أفاد ٩٪ منهم بأنهم يواجهون “ الكثير من المشاكل فيها “ ، ونسبة ١٢.١٪ منهم قالوا بأنها 
)مشكلة( ، أما الذين ال يرون التمييز كمشكلة تواجه السوريين كانت نسبتهم ٦١.٨٪. في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين 
لعام ٢٠١٧ “ ، كانت نسبة أولئك الذين عرفوا مجال “ التمييز “ على أنه مشكلة هي ٢٥.١٪ ، ونسبة الذين ذكروا بأنها 
“ ليست مشكلنا بالنسبة لنا “ كانت ٥٢.١٪. بعبارة أخرى ، من المفهوم أن هناك تصوًرا إيجابيًا كبيًرا في إجابات دراسة 
عام ٢٠١٩ مقارنةً بدراسة عام ٢٠١٧. فعلى الرغم من جميع المخاوف والشكاوى في المجتمع التركي ، فإن هذه البيانات 
، لها قيمة كبيرة من أجل الحياة المشتركة والسلمية المحتملة للمستقبل والتي يُمكن اعتبارها مؤشراً هاماً على أن رد الفعل 

تجاه السوريين محدوداً للغاية و بأن مستوى “ القبول االجتماعي” هو مرتفع للغاية. 

في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ ، تم كشف االرتباط بين أولئك الذين يقولون أنهم تعرضوا “ للتمييز “ 
مع أولئك الذين يقولون “يمكنني أن أصبح صديقًا لتركي” عن بيانات مثيرة لالهتمام. ووفقًا لذلك ، فإن نسبة ١١.٧٪ من 
السوريين المشاركين الذين يشكون من التمييز يقولون بأنهم ال يمكنهم أن يصبحوا أصدقاء لألتراك ، بينما أفادت نسبة 
٧٤.٤٪ من المشاركين بأنه يمكنها أن تكون عالقات صداقة مع ألتراك. لذا وفي هذا المجال ، يبدو أن باب العالقات مفتوح. 

إن أكثر مجال يواجه فيه السوريين المشاكل هو مجال “ العمل “. حيث أن ٣٦.٢٪ )٩.٦٪ يقولون بأنهم “ يواجهون “ 
مشاكل كثيرة “ و ٢٦.٦٪ منهم يقول بأنه “ يواجه مشاكل “ (  من السوريين أفادوا بأنهم يواجهون مشاكل تتعلق بالعمل. 
ومع ذلك ، تجدر اإلشارة هنا إلى أن إجمالي نسب اإلجابات على خيارات مثل “ ال نواجه مشاكل “ و “ ال نواجه مشاكل 
إطالقاً “ كانت ٤٤٪. في هذا السياق، إن انخفاض نسبة الذين يقولون بأنهم “ ال يواجهون مشاكل “ من ٥٠.٢٪ إلى ٢٧.٤٪ 
في دراسة عام ٢٠١٩ هو أمر مهم. باإلضافة إلى ذلك ، على الرغم من أن المشاكل المتعلقة بـ “ العمل “ تحتل المرتبة 
األولى في ترتيب المشكالت ، إال أن معدل أولئك الذين قالوا بأن ليس لديهم مشاكل كان األعلى. يتبع ظروف العمل مشكلة 
اللغة )٣٣.٢٪( والغذاء )٢٦.٧٪( والمأوى )٢٦.٧٪( والتمييز )٢١.١٪( والصحة )١٧٪( والتعليم )٧.٤٪(. ومن الجدير 
بالذكر أنه ال يوجد خيار تجاوز الـ ٥٠٪ و أُشير على أنه مشكلة . يظهر في الدراستين إلى أن السوريين هم أكثر رضا في 

تركيا في مجال “ الخدمات الصحية “.  

SB-2019 – جدول 83 : إلى أي مدى تواجه عائلتك المشكالت في المجاالت التالية؟. )نقاط(

SB-2019 – جدول 84 : تقاطع الذين أجابوا على خيار “ يُمكنني أن أُصبح صديقاً لتركي “ مع الذين أفادوا بأنهم يواجهون مشكلة تتعلق بالتمييز \ التفرقة

SB-2017 SB-2019

٢,٩ 3,٢ العمل ١ 
٢,٩ 3,١ التواصل  )اللغة(ـ ٢ 
٢,٧ ٢,٧ المعيشة 3 
٢,٧ ٢,٧ تأمين الغذاء 4 
 ٢,6 ٢,٧ متوسط النقاط 
٢,6 ٢,6 التفرقة \ التمييز ٥ 
٢,٥ ٢,٥ الصحة 6 
١,٩ ٢,١ التعليم ٧ 
٢٠,8 ٢١,6 المجموع 

الترتيب

0-2,99 3,0-5,0

 \ ال أعلم أوافق  أوافق ال أوافق   
ال توجد إجابة  قليالً   

٢,3 ٧4,6 ١١,4 ١١,٧ يُمكنني أن أصبح صديقاً لتركي 
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: األمور التي يواجه فيها السوريين المشاكل

بحسب ما قدمه المشاركين من إجابات في مجموعات النقاش المركزة ، يمكن طرح المشكالت الخمسة على الشكل التالي: 

أوالً: المشكالت االقتصادية وسوء الحالة الماديّة:    
عندما ُسئل المشاركون عن أكثر الصعوبات التي يواجهونها في تركيا ، أشار قسم كبير منهم إلى غالء المعيشة وصعوبة 
العثور على عمل واألجور المنخفضة المعطاة لهم باإلضافة إلى صعوبة شروط العمل. باإلضافة لذلك ، أفاد المشاركين 
أّن السوريين كُكل يواجهون صعوبة تتعلق بإيجاد البيت المالئم لهم وعن غالء اإليجارات مقارنة مع دخلهم. أخيراً أحد 
أهم المشاكل التي ذكرها المشاركين في الناحية المالية هو عدم المساواة والظلم الذي يُعاني منه السوريين في تلقي رواتبهم 
، حيث يتلقى زمالء العمل األتراك الذين يعملون في نفس المهن والمرتبة مع السوريين أجوراً ورواتباً أعلى من رواتب 

وأجور السوريين. 

“ إن ظروف العمل والمعاشات المقدمة هي سيئة جداً. حتى السوريين الذين قاموا بإنشاء عملهم الخاص ليسوا      
مرتاحين خصوصاً بعد األزمة االقتصادية األخيرة والغالء.” أنقرة- مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين      

السوريين    
“ إن شروط المعيشة وساعات العمل هنا صعبة جداً. على الرغم من أننا نعمل في نفس    

األعمال التي يعملها األتراك إال أنهم يأخذون أجوراً أكثر منا “. أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل      
والعاملين السوريين    

“ ال نستطيع أن نجد بيوتاً لنسكن فيها وال نعرف اللغة التركية كما أن الرواتب التي نحصل عليها ال تتالئم مع      
األسعار في السوق لهذا ال نستطيع أن نُقدم ألطفالنا الحياة الكريمة “. أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين      

السوريين    
“ شروط العمل صعبة جداً والرواتب منخفضة جداً. كل شيء في تركيا أصبح أكثر غالًء أما نحن فال      

نزال نحصل على نفس الرواتب القليلة “. أنقرة- مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ إيجارات البيوت غالية جداً ، خاصة في أنقرة فإن السوريون ال يستطعيون إيجاد البيوت هنا. فرص      
العمل وشروط  العمل هنا أيضاً صعبة جداً. بشكل عام ، إن األتراك يعملون مع السوريين لبضعة أشهر      

ومن ثم يخرجونهم من العمل” غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ فرص العمل قليلة جداً. أما بالنسبة للسوريين في عمر األربعين فما فوق فإن فرص العمل تصبح أقل      

بكثير عن غيرهم “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
. كالهما ال  أيضاً  األتراك  وللمواطنين  السوريين  لكل من  بالنسبة  العمل سيئة  لي شروط  بالنسبة   “     
يعملون بتأمين  صحي وبال إذن عمل. ليس األتراك فقط من يستغل السوريين في العمل بل السوريين      

أيضاً يستغلون بعضهم البعض  في العمل “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

ثانياً: المشكالت الناشئة عن عدم معرفة اللغة  والنظام الموجود:    
إن أكثر المشكالت التي تم طرحها من قبل المشاركين السوريين هي المشكالت المتعلقة بعدم معرفة اللغة التركية وكونهم 
غرباء عن النظام الموجود في تركيا. حيث ذُكر أن عدم القدرة على تعلم وتحدث اللغة التركية يسبب للسوريين مشكالت 
كثيرة تتعلق بعدم استطاعتهم التعبير عن أنفسهم أو التواصل مع مواطني الجمهورية التركية. باإلضافة إلى ذلك ، أشار 
المشاركون إلى أنهم تعرضوا للتمييز ولم يتمكنوا من العثور على وظيفة أو المدافعة عن أنفسهم بسبب عدم معرفتهم اللغة 
التركية. كما أن عدم معرفة السوريين لألنظمة القانونية والسياسية في تركيا يُعتبر عامالً يجعل حياتهم أكثر صعوبة. بناًء 
على ذلك ، فإن السوريون ال يعرفون إلى أي مؤسسات يجب عليهم الذهاب إليها لطلب الدعم أو ما هي حقوقهم في تركيا.

“ إن حاجز اللغة هو مشكلة كبيرة جداً بالنسبة للسوريين ، حتى أن بعض مشاكلنا تنبع من أننا ال نعرف اللغة      
التركية. خاصة في المشافي ، فنحن نواجه العديد من المشاكل المتعلقة بإيجاد المترجمين والتواصل مع      
األطباء. إن التمييز ازداد بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء      

السوريات      
“ إن اللغة هي أكبر مشاكلنا. ال نستطيع التفاهم وخلق عالقات جيدة باألتراك بسبب عدم معرفتنا للغة التركية “      

أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ ال يعرف السوريين القوانين جيداً وألنهم ال يعرفون التركية فال يساعدهم أحد “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب      

العمل والعاملين السوريين    
“ أكبر مشاكلنا هي اللغة وبأننا ال نستطيع التواصل مع األتراك. إن أطفالنا يتعرضون للتمييز من قبل ُمدرسيهم مما      
يُسبب تأثر نفسيتهم. برأيي أكبر مشاكلنا في تركيا هي أن القرارات والقوانين تتغير باستمرار. الدولة ال تخبرنا عن      

القرارات الجديدة ويحاسبوننا فوراً. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ برأي أكبر مشاكلنا هي اللغة والحكومة التركية هي من فعلت هذا الخطأ. أتمنى لو أنهم أجبروا السوريين على      
المواطنة  الحاصلين على  نقاش  “ هاتاي – مجموعة  الدول األوروبية.  تفعل  التركية كما  اللغة  تعلم      

التركية      
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ثالثاً: انعدام األمان في الوصف القانوني وعدم اليقين بشأن المستقبل:    

بخصوص وضعهم  األمان  انعدام  هي  لها  كانوا ضحايا  بأنهم  المناقشات  في  المشاركين  السوريين  أفاد  أخرى  مشكلة 
القانوني في تركيا وعدم اليقين بشأن مستقبل البالد. حيث يُفيد عدد من المشاركين التابعين لوصف “ الحماية المؤقتة “ بأن 
لديهم مخاوف تتعلق بمستقبلهم في تركيا. عالوة على ذلك ، هذه المخاوف تتعلق بوضعهم القانوني الغير مستقر ، وبالتالي 
فإن األعمال التي يقومون بها في تركيا تبقى ُمؤطرة ومحدودة. في هذا الصدد ذكر السوريين المشاركين بأن قيود السفر 
وقيود المعامالت المالية والحصول على السلع تحدهم من إنشاء حياة تجارية لهم في تركيا.  وأخيراً أشار السوريين إلى 
أن الدولة تقوم بتغيبر قوانينها ولوائحها بشكل متكرر وفي وضع غير محدد ومقيد ، وهذا الوضع أصبح يجعل حياتهم 

أكثر صعوبة. كما أن هذه المشاكل تزداد أكثر ، في بيئة ال توجد فيها مؤسسات تمثل السوريين أو توجههم في تركيا. 

“ إن السوريين هم قلقين بشأن مستقبلهم في تركيا. القوانين تتغير باستمرار والدولة تتخذ بحقنا العديد      
من القرارات. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين     

“ إن إذن السفر وحاجز اللغة والتمييز ومعامالت األوراق الرسمية هي أكبر مشاكل السوريين. نشعر      
أننا ُمقيدين هنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    

“ بما أن أغلبية السوريين ال يعرفون القوانين ، فإن السوريين اآلخرين يخدعونهم. لقد أنشأ الكثير من      
من  األموال  ويتلقون   ، الهوية  أو  اإلقامة  تصاريح  على  للحصول  استشارية  شركات  اآلن  الناس      
السوريين. آخرون لديهم بطاقات هوية ووثائق مزورة. كلمة “ مؤقتة “ تجعلنا نقف في مكاننا ، نحن ال      
نشعر أو نعيش بارتياح ألننا نعلم أننا مؤقتون هنا. الحماية المؤقتة لم تعطينا حقوق الالجئين وتخلق      

عقبة كبيرة وانزعاج بالنسبة لنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ السوريين ال يعرفون هم تحت أي وصف قانوني في تركيا ، بالنسبة للحكومة التركية فنحن ضيوف ،      
ولكن في نفس الوقت نحن تحت وصف الحماية المؤقتة ، مما يعني أننا ال نتمتع ال بحقوق الالجئين وال      

بحقوق الضيف. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ أعتقد بأن أكبر مشاكلنا تتمركز في أنه ليس لدينا من يُمثل السوريين. يجب على الحكومة التركية      
أن تفعل شيئاً في هذا الصدد. إليقاف العزلة يجب أن يكون هؤالء الممثلين مثل جسر يوصل بيننا وبينهم      
نقاش  استنبول – مجموعة   “ الصحيح.  المصدر  الصحيحة من  المعلومات  السوريين  يأخذ  ، وهكذا      

النساء السوريات    

رابعاً: التمييز والكراهية   
تم إدراج التمييز والكراهية على الئحة المشاكل التي يواجهها السوريين في تركيا. يُذكر أن هذه المشكلة قد نمت بشكل 
خاص في اآلونة األخيرة وتميل إلى االنتشار في جميع أنحاء البالد في تركيا. وذكر المشاركون أن التمييز له العديد من 
الوجوه واألنواع المختلفة وأنه يمكن أن تتم مواجهته واختباره في العديد من المناطق. إن لغة الكراهية التمييزية انتشرت 
بشكل خاص من قبل وسائل التواصل االجتماعي واثرت تدريجياً على الحياة اليومية للسوريين في تركيا. باإلضافة إلى 

ذلك ، أشار المشاركين بأنهم يواجهون التمييز في الشوارع والحافالت والمدارس وفي جميع مجاالت الحياة.

“ األتراك ال يقبلون وجود السوريين في تركيا. يُمكننا فهم أن المجتمع التركي ال يُحبنا حتى وإن كانوا صامتين.      
كما أن أوالدنا يتأثرون بهذا التمييز. “ هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     

“ إن التمييز هو من أكبر المشاكل التي يواجهها السوريين في تركيا. إن أطفالنا يتأثرون بسبب هذا      
التمييز ويتشاجرون مع األوالد األتراك في المدارس. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ إن السوريين يتعرضون مؤخراً للتمييز عبر وسائل التواصل االجتماعي وفي الطريق والحافالت.      
الطالب واألشخاص الذي يتحدثون اللغة التركية ال يواجهون مثل هذه المشاكل. “ أنقرة – مجموعة      

نقاش النساء السوريات    
“ في الوقت الحالي ، أهم مشكلة لدينا هي التمييز. أعتقد أن هذا األمر يحصل ليس فقط بسبب األتراك      

ولكن ألن بعض السوريين يُسيئون التصرف.” استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ عندما كنت أعمل في المدرسة التركية ، كنت أرى أن األطفال السوريين يتعرضون للتمييز. كما أن      
المدرسون الذي يأتون من جنوب شرق األناضول هم المعلمون األكثر تمييزاً عن غيرهم. أعتقد بأنه يجب على      

وزارة التعليم التركية وضع قواعد بشأن هذه المسألة. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات    

رابعاً: المشاكل األُخرى:    
المشاركون  أثار بعض  النقاش ،  المشاركين السوريين في مجموعات  إليها غالبية  التي أشار  المشكالت  إلى  باإلضافة 

قضايا أكثر تحديداً. 
“ إن جواز السفر السوري هو أكبر مشاكلنا. إن أردنا الذهاب لتدريب ما خارج تركيا فإنهم ال يسمحون      
أنفسهم  وتطوير  الخارج  إلى  بالذهاب  للسوريين  الحق  إعطاء  يجب  مجدداً.  تركيا  إلى  بالدخول  لنا      

والعودة من أجل فائدة تركيا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
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٧.التشابه الثقافي بين السوريين واألتراك  

في  االنسجام   وعمليات  الثقافي  التشابه   \ التقارب  بين  إيجابية  هناك عالقة  أن  المعروف  من   ، المجال  هذا  أدبيات  في 
المناقشات التي تدور حول “ االنسجام “ )uyum( و” االندماج “ )entegrasyon( ، أي أنه من المقبول بشكل عام بأن 
االنسجام سوف يكون سهالً وسريعاً في حال كان هناك حالة من التقارب الثقافي. مع ذلك ، يتم التساؤل دائماً عما إن كان 
هاك تعريفاً موحداً لـ “ التقارب الثقافي “ وإن  كان هذا التقارب الثقافي سوف يُسهل من عملية االنسجام. مما ال شك فيه أنه 
في الفترات األولى وفي البداية، تقوم مشاعر التضامن االجتماعي في إطار مفاهيم مثل التقارب الثقافي ، و “ األُخوة “ و 
“ القرابة “ و “ التدين “ بتسهيل هذه العملية. ومع ذلك ، فإن دور التقارب الثقافي يتناقص مع استمرار هذه العملية ، وتأتي 
المكاسب والخسائر الفعلية إلى الواجهة بالتوازي مع الحجم العددي ونقاط الضعف الموجودة في المجتمع . كما يُمكن ذكر 
أمثلة مثيرة لالهتمام حول هذا األمر كالتجارب التي عاشها المهاجرون في كل من “ التبادل “ الذي تم بين اليونان وتركيا 
في عام ١٩٢٣ ، و االنسجام بين األلمان “ الشرقيين “ والغربيين في ألمانيا ، والتي تم تقسيمها ما بين ١٩٤٥-١٩٩٠ ومن 
ثم توحيدها من جديد في عام ١٩٩٠. واألكثر إثارة لالهتمام هو اختالف وجهة نظر المجتمع المحلي عن التقارب الثقافي 
مع أولئك الذين يأتون الحقًا. إن وجود الماليين من السوريين الذين تقل ميولهم للعودة يوماً بعد يوم هو أمر مهم لتقييم الدور 

الذي يلعبه التقارب الثقافي في عملية االنسجام.

ال يُمكن إنكار التقارب الثقافي والتاريخي والجغرافي بين المجتمع التركي والمجتمع السوري. ومع ذلك ، عندما يتعلق األمر 
بالتعايش في ظل ظروف غير متوقعة ، فقد تنشأ مشاكل مهمة في تحديد هذا التقارب الثقافي أوالً ومن ثم في ممارسته. البنية 
التحتية العاطفية للعالقات بين السوريين والمجتمع التركي هي موضوع مهم بشكل خاص من حيث التصورات االجتماعية. 
تُعد هذه المسألة أيًضا نقطة انطالق مهمة إلنشاء سياسات االنسجام المستقبلية. حيث يعتبر “التشابه الثقافي” من أهم مجاالت 
سياسات االنسجام. بشكل عام ، هناك تصور بأن المجتمعات الُمتقاربة ثقافياً لن تواجه مشاكل تُذكر في العيش معًا. ومع 
ذلك ، فإن التحليل المتعمق الذي أُجري على السوريين في تركيا ، أظهر أنه على الرغم من الدور األولي اإليجابي المهم 
الذي يلعبه التقارب الثقافي إال أن اآلثار اإليجابية لهذا التقارب الثقافي تنخفض عندما تطول فترة بقاء القادمين إلى البالد. 
الثقافي هو أمر يُحفز المجتمعات في أن تقوم في دعم ومساندة المجتمعات  التقارب  بعبارة آُخرى ، على الرغم من أن 
الضعيفة والمحتاجة ، إال أنه عندما يتعلق األمر بمشاركة مستقبل واحد ، يبقى العرق ، والدين ، والثقافة وما إلى ذلك في 
خلفية اهتمامات المجتمعات. ال يُمكن أن يلقى التشابه الثقافي االستجابة من المجتمع خاصة إذا عانى المجتمع ذلك من فقدان 
الوظائف ، وتدني الخدمات العامة ، وازدياد معدالت الجرائم ، والشعور بالقلق من فقدان هويته بسبب الوافدين الجدد. 
الُمحدد الرئيسي هنا ، هو “ البقاء “ وأعداد األشخاص الوافدين إلى البالد. في تركيا ، كما هو الحال في أي مجتمع ، طالما 
أن الوافدين الجدد لديهم بنية ثقافية بعيدة عن المجتمع وعددهم ليس كبيراً وطالما أنهم ال يشيرون بخطر االنعزال والتحزب 
، فإنهم يعيشون في وئام مع المجتمع المحلي. مع ذلك ، في سياق موضوع السوريين في تركيا ، من المعروف أن الوضع 

هذا له ميزات ناشئة عن االختالف العددي. 

 
“ باإلضافة إلى ذلك ، لدينا صعوبات بخصوص التعليم ، على سبيل المثال ، ابني يدرس في الصف      

التاسع اآلن. في العام الماضي ، انتقل من الدراسة في المدرسة المؤقتة )GEM( إلى المدرسة التركية      
وبدأ بدراسة اللغة التركية ألول مرة. حيث رسب في فصله الدراسي الماضي بسبب عالمتين ، وقد      
انهار نفسياً بسبب هذا األمر. إن لم ينجح السنة المقبلة ، فسوف يتوقف عن الدراسة. أعتقد أن على      
 “ التركي.  التعليم  أطفالنا مع نظام  لينسجم  المزيد من االهتمام والجهد  المدرسين والمدارس صرف      

استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ تُقدم اآلن العديد من المنظمات الغير حكومية والجمعيات دورات تعليم اللغة التركية ، لكن يجب على      
المشاركين السوريين أن يكونوا أقل من ٤٨ سنة للدخول في الدورة. أعتقد أن السوريين أصبحوا أكثر      
نشاًطا وانفتاًحا هنا ، لذلك يجب أال يكون هناك حد للسن ، خاصة في التعليم. نحن ال نريد فقط تعلم      
الحرف اليدوية ، بل نريد أيًضا تلقي التعليم. كما أن تصريح السفر يخلق لنا عقبة كبيرة ونحصل عليه بصعوبة      

بالغة، وال يمكننا الذهاب لرؤية عائلتنا وقتما نريد. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

إن اإلجابات التي تم الحصول عليها على سؤال “ بالنسبة لكم كعائلة ، ما مدى المشكالت التي تواجهونها في كل من 
النواحي التالية “ من خالل مجموعات النقاشات المركزة تظهر جانبين مهمين: 

١( إن نتائج االستبيان تُظهر مشاكل أكثر يتعرض لها السوريين المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة ، ٢( إن 
التوجه العام لدى السوريين أفضل إذا تم أخذ التغيير الحاصل بين عام ٢٠١٧ و ٢٠١٩ في عين االعتبار. بعبارة أُخرى 
، يبدو أن مشاكل وشكاوى السوريين الذين يعيشون في الغالب مع المجتمع التركي في المناطق الحضري تنخفض وتزداد 

نسب رضاهم فيها. كما أنه من الممكن تقييم هذا باعتباره فرصة مهمة لمستقبل العيش المشترك السلمي. . 
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منذ البداية ، لم يقبل المجتمع التركي التقارب الثقافي مع السوريين. في هذا الصدد ، كانت نسب األتراك الذين يقولون بأن 
“ المجتمع التركي ليس مشابهاً للسوريين “ في كل من : دراسة عام ٢٠١٤ )٧٠.٦٪( ، ودراسة عام ٢٠١٧ )٨٠.٢٪( 
، ودراسة عام ٢٠١٩ )٨١.٩٪( وينعكس هذا الوضع في مقاييس المسافة االجتماعية. ومع ذلك ، يعتقد السوريون بأنهم 
يتشابهون ثقافيًا مع المجتمع التركي. حيث أشار المشاركين إلى هذا األمر بنسبة ٥٦.٨٪ في عام ٢٠١٧ ، وإلى ٥٧.١٪ 
في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩”. كما أن نسبة السوريين الذين يقولون بأن المجتمع التركي ليس مشابهاً لنا 

تميل إلى االنخفاض ، ففي ٢٠١٧ كانت النسب هي ٢٣.٩٪ وانخفضت في ٢٠١٩ لتُصبح ٢١.٩٪. 

SB-2019 – جدول 8٥ : إلى أي مدى تجد بأن السوريين يشبهون األتراك ثقافياً؟ 

 ً  8,٠ ٧١ ال يشبهونا أبدا
٢3,٩

 ٥١ 3,6 
٢١,٩

 ١8,3 ٢٥٩  ١٥,٩ ١4١ ال يشبهونا 
١٩,8 ١٩,8 ٢8١ ١٥,8 ١٥,8 ١4٠ متردد\محايد 
 4٧,٠ 4١٧ يشبهونا 

٥6,8
 66٩ 4٧,٢ 

٥٧,١ 
 ً  ٩,٩ ١4١  ٩,8 8٧ يشبهونا كثيرا
١,٢ ١,٢ ١٧ 3,٥ 3,٥ 3١ ال أعلم \ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ١.4١8 ١٠٠,٠ 88٧ المجموع 

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩

# #% %
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SB-2019 – جدول 86 : البيانات الديمغرافية إلى أي مدى تجد بأن السوريين يشبهون األتراك ثقافياً؟ )٪(

ً ال يشبهونا أبدا متردد\محايد  ال أعلم \ ال توجد
إجابة

ال يشبهونايشبهونا يشبهونا كثيراً ال يشبهونايشبهوننا

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.

 ١٤١      يف دراسة عام ٢٠١٤ ، »السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام« ، بلغت نسبة من »يختلفون متاًما« مع عبارة »أعتقد أننا متشابهون ثقافيًا مع السوريني« نسبة ٤5.٣٪ ، بينام وافقت عليها نسبة ٢5.٣٪ » اختلف ”مع هذا البيان (يف

املجموع 7٠.6٪). وبلغت النسبة اإلجاملية ملن »وافقوا« و »وافقوا متاًما« عىل البيان ١7.٢٪. حسب املنطقة ، أولئك الذين يختلفون مع هذا الخيار كانت نسبتهم 75.6٪ يف املدن الحدودية و 69.6٪ يف املدن األخرى. انظر: ص: ١٣9

ال توجد بيانات واضحة حول الخصائص العرقية والدينية للسوريين الذين أتوا إلى تركيا. ومع ذلك ، فإن أكثر من ٨٠٪ 
من السوريين في تركيا هم من العرب السنة ، وبين ١٠-١٥٪ منهم من األكراد السوريين ، وبين ١٠-١٥٪ منهم هم من 
التركمان السوريين. هذه النسب تتوافق مع اإلجابات التي تم الحصول عليها في سؤال “ اللغة األُم “SB-2019” مع ذلك، 
على الرغم من قرابة المجتمع التركي لهذه المجموعات الثالثة العرقية والدينية إال أن هذه القرابة ال تضع فقط المسافة 
االجتماعية فيما بينهم وحسب بل تضع أيضاً مسافة جدية من حيث التقارب الثقافي. عندما ُطرح سؤال “ إلى أي مدى هناك 
تشابه ثقافي بيننا وبين السوريين “ ، حصدت نسبة ٨٠.٢٪ من اإلجابات على “ ال يُشبهونا إطالقاً “ و “ ال يُشبهوننا “ ، أما 
الذين أفادوا بأن السوريين “ يشبهوننا “ و “ يُشبهوننا كثيراً “ كانت نسبتهم ٧.٨٪.١٤١ حيث تزداد نسب خيار “ ال يُشبهوننا 
“ أكثر في كل بحث. ففي استطالع “ SB-2019 “، حصدت نسبة ٨١.٩٪ من اإلجابات على“ ال يُشبهونا إطالقاً “و“ ال 
يُشبهوننا “، أما الذين أفادوا بأن السوريين “يشبهوننا“ و“ يُشبهوننا كثيراً“ كانت نسبتهم ٧٪ فقط. يُمكن القول بأن المجتمع 
التركي هنا يضع مسافة جدية بينه وبين السوريين. أما عندما تُطرح هذه المسألة على السوريين فتختلف هذه المعدالت كلياً. 
ففي  استطالع “SB-2017“ قدم السوريين دعماً بنسبة ٥٦.٩٪ على أنهم متشابهين ثقافياً مع األتراك )يشبهوننا ، يشبهوننا 
كثيراً( ، أما نسبة الذين يعتقدون بأنهم ليسوا متشابهين ثقافياً مع األتراك فكانت ٢١.٩٪ ) ال يُشبهوننا إطالقاً ، ال يُشبهوننا(. 

أما في استطالع “ SB-2019 “ بلغت نسبة الذين يعتقدون بأنهم يشبهون األتارك الـ ٥٧.٢٪ ، 

الجنس
٢,3 48,٠ 6,3 4١,٧ ١٩,6 3٠,١ ٢٧,٠ 3,١ امرأة 
٠,٥ 6٢,8 ١٢,٢ ٥٠,6 ١٩,٩ ١6,8 ١٢,٩ 3,٩ رجل 

العمر
٢,٠ 48,١ 6,١ 4٢,٠ ٢٢,٩ ٢٧,٠ ٢3,٧ 3,3  ما بين ١8-٢4 
٠,٩ ٥٥,٩ ١٠,٠ 4٥,٩ ٢٠,٢ ٢3,١ ١8,4 4,6  ما بين ٢٥-34  
١,٠ ٥8,٧ ١١,٥ 4٧,٢ ١٩,٥ ٢٠,8 ١٧,١ 3,٧  ما بين 44-3٥ 
٠,٥ 64,6 ١١,8 ٥٢,8 ١٥,٢ ١٩,٧ ١6,3 3,4  ما بين ٥4-4٥ 
٢,4 6٥,٥ ٩,٥ ٥6,٠ ١٩,٠ ١3,١ ١3,١ -  ما بين ٥٥-64 
- 6٢,8 ١١,4 ٥١,4 ٢٢,٩ ١4,3 ١4,3 -  أكبر من  6٥ 

التعليم
- 44,8 ٥,٧ 3٩,١ ١٩,6 3٥,٥ 33,3 ٢,3 ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة لكن لم 
١,4 3٠,٢ ٥,٥ ٢4,٧ ٢6,٠ 4٢,4 3٩,٧ ٢,٧ ينهي أي مرحلة دراسية 

١,٠ ٥4,١ ٧,4 46,٧ ٢٠,٢ ٢4,٧ ٢١,٥ 3,٢ أنهى المرحلة اإلبتدائية 
١,3 ٥٧,٠ ٩,٢ 4٧,8 ٢١,3 ٢٠,4 ١٧,8 ٢,6 أنهى المرحلة اإلعدادية 
١,٩ ٥٩,4 ١٠,٥ 48,٩ ١٩,6 ١٩,١ ١3,٢ ٥,٩ أنهى المرحلة الثانوية 
3,٥ ٧٠,٢ ١٢,3 ٥٧,٩ ١4,٠ ١٢,3 ١٠,٥ ١,8 أنهى معهد )سنتين(ـ 
٠,٥ ٧3,٠ ١8,٩ ٥4,١ ١٥,8 ١٠,٧ ٥,6 ٥,١ أنهى المرحلة الجامعية\ بعد الجامعية 

المنطقة
٠,8 ٥8,٩ ١١,3 4٧,6 ٢٢,8 ١٧,٥ ١٥,6 ١,٩ مدن المناطق الحدودية 
١,8 ٥4,4 ٧,٩ 46,٥ ١٥,١ ٢8,٧ ٢٢,4 6,3 *المدن األُخرى 
٢,٥ ٥٠,٠ 6,٠ 44,٠ ١6,6 3٠,٩ ٢٥,٥ ٥,4 المدن الكبيرة     
٠,6 6٢,٩ ١١,6 ٥١,3 ١٢,٢ ٢4,3 ١6,4 ٧,٩ المدن الصغيرة     
١,٢ ٥٧,١ ٩,٩ 4٧,٢ ١٩,8 ٢١,٩ ١8,3 3,6 بشكل عام 



148 • SURİYELİLER BAROMETRESİ - 2019

والذين يعتقدون بأنهم ال يشبهون األتراك من ناحية الثقافية نسبة ٢١.٩٪. يُنظر إلى االختالف الواضح بين المجتمع التركي 
والسوريين في هذا الصدد على أنه قضية يجب أخذها في االعتبار في سياسات االنسجام المستقبلية. 

بحسب البيانات الديمغرافية للسوريين ، فإن الذين يدعمون “ التشابه الثقافي “ بين السوريين واألتراك هم من الرجال أكثر 
من النساء والفئة العمرية مابين ٥٥-٦٥ وخريجي الجامعات والمعاهد ، والسوريين الذين يعيشون في المدن الصغيرة خارج 
المناطق الحدودية. النقطة األكثر لفتاً لالنتباه هنا هي أنه عند السوريين يتم تعزيز اإلحساس \ اإلدراك بالتشابه االجتماعي 

والتقارب ، بينما يتم تعزيز شعور \ إدراك االختالف االجتماعي في المجتمع التركي. 

يُشير الفرق الملحوظ بين المجتمع التركي والسوريين حول موضوع التقارب الثقافي إلى وجود تصورات تتجاوز الواقع. 
ومع ذلك ، يُنظر إلى هذا التصور على أنه قضية يجب أن تؤخذ في االعتبار في سياسات االنسجام المستقبلية. 

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: التشابه الثقافي

تم الحصول على إجابات مختلفة من المشاركين بخصوص التشابه الثقافي بينهم وبين مواطني الجمهورية التركية. كما 
في نتائج االستبيان ، ذكر غالبية المشاركين في مجموعات النقاشات )OGG( بأنهم يرون تشابهاً ثقافياً. األمر الذي يُشير 

إلى اختالف آخر في مجموعات النقاشات المركزة مع األتراك. فيما يلي أبرز النقاشات في المجموعات: 

يتشابه المواطنين األتراك والسوريين ثقافياً:    
أجاب المشاركين السوريين على هذا السؤال بأنهم يرون بأنهم متشابهين جداً مع المواطنين األتراك وذلك بإعطاء أمثلة 

على الدين اإلسالمي وثقافة الطعام. 

“ برأيي نشبه بعضنا كثيراً ، لكنهم ال يرون ذلك. نحن نؤمن بنفس الدين ولدينا العديد من التقاليد نفسها      
حتى أن ثقافة الطعام قريبة جداً. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ برأيي نحن متشابهين جداً لكن المواطنين األتراك يُريدون تشبيه أنفسهم باألوروبيين لذلك يُنكرون هذا      
األمر. عالقاتنا االجتماعية وثقافة الطعام واللغة والعادات مشابهة لبعضها جداً. “ أنقرة – مجموعة      

نقاش النساء السوريات    
“ إننا نتشابه في الدين. اإلسالم يُقربنا من بعضنا البعض. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ إن الفرق الوحيد الموجود بيننا هو في أفكارنا وتصوراتنا وإال كل شيء متشابه بيننا. “     
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ إننا متشابهين جداً وثقافتنا هي واحدة “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    

االختالف الثقافي بين السوريين ومواطني الجمهورية التركية:    
من ناحية األخرى ، على الرغم من عدم إنكار وجود تشابه في ثقافة الطعام والدين المشترك ، فقد ذكر بعض المشاركين 
فإن   ، المشاركين  لهؤالء  بالنسبة  الواقع  في  والسوريين.  التركية  الجمهورية  مواطني  بين  حقيقي  تشابه  يوجد  ال  أنه 
ممارسات الدين المشترك تختلف في المجتمعين ، حيث يُمكن من خالل هذا الموضوع فهم الفجوة الثقافية بين األتراك 

والسوريين. 
“ برأيي نحن ال نشبه بعضنا كثيراً. على الرغم من أن ديننا واحد إال أنهم يفهمون الدين بشكل مختلف. “      

أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ إن عاداتهم وتقاليدهم مختلفة. على سبيل المثال في األعراس ، نحن نقيم أعراسنا بفصل الرجال عن      

النساء. هناك تطبيقات مختلفة في الدين. “غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ ال نشبه بعضنا كثيراً. إن نمط معيشتنا وثقافتنا مختلفة عنهم كثيراً. نحن نعمل أقل منهم. كما أنهم      
يقومون تطبيق الدين بطريقة مختلفة. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين      
“ لغتنا وطريقة عملنا مختلفة جداً عنهم. إنهم قوميين جداً نحن لسنا هكذا. “ غازي عنتاب – مجموعة      

نقاش موظفي المنظمات السوريين     
“ ال أعتقد بأننا نشبه بعضنا كثيراً. على سبيل المثال هم يربون أوالدهم بطريقة مختلفة ، ال يضربوهم ،     
إن قام ولد بعمر الـ ١8 بالتدخين ال يقول أحد له شيء. الدين هو نفسه لكنهم يقومون بتطبيقه بشكل      

مختلف.“ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ برأيي نحن مختلفين جداً. نحن نولي اهتماماً كبيراً لتعلم اللغات ولسنا مغرورين وقوميين مثلهم. “      

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ إننا مختلفون جداً. األمور هنا ال تُحل بالوساطة والرشوة. الناس هنا يعملون أكثر ويحترمون القانون. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
 – استنبول   “ أكثر.  باألوروبيين  التشبه  يريدون  األخيرة  اآلونة  في  األتراك   ، بعضنا  نشبه  بدأنا   “     

مجموعة نقاش الطالب السوريين    
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النواحي التي يتشابه ويختلف فيها المواطنين األتراك مع السوريين:    

بحسب المشاركين لهذه المجموعة والذين يعتبرون الوسيط بين المجموعتين السابقتين ، فإن كال المجموعتين في األعلى 
لديهما حصة عادلة مما يقوالنه. بعبارة أُخرى ، هناك أوجه تشابه ثقافية وأوجه اختالف ثقافية بين المواطنين األتراك 

والسوريين. 
“ إننا نشبه بعضنا في مواضيع عدة لكن عاداتنا مختلفة جداً. إنهم يشربون الخمر على الرغم من كونهم      
ُمسلمين ونسائهم أكثر حرية من نسائنا. النساء والرجال هنا يعملون ، أما نحن فيعمل رجالنا فقط. “      

أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ نتشابه مع بعضنا في جوانب عديدة. ديننا وثقافة الطعام متشابهة جداً. لكن طريقة لباسنا مختلفة جداً      
، على الرغم من كونهن مسلمات إال أن النساء التركيات ال يقومون بوضع الحجاب مثلنا. “ غازي      

عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ إن ثقافة الطعام والدين والتصرفات االجتماعية متشابهة جداً. لكننا ال يوجد لدينا نظام ، أما األتراك      
فإنهم يعملون من التاسعة صباحاً حتى الخامسة أو السادسة مساءاً. وال يتأخرون في النوم في عطلة      

نهاية األسبوع. نحن مختلفين عنهم في هذا األمر.  “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     

 

بالنسبة للتشابه الثقافي، يختلف كال المجتمعين عن بعضهما البعض  
 

بسبب التنوع المجتمعي اللذان يمتلكانه:   
أفاد المشاركين األتراك في مجموعات النقاشات، ذكر بعض المشاركين السوريين أن المجتمع السوري في تركيا ال يعتبر 
متجانساً وبالتالي ال يُمكن تقديم تفسير عام عما إذا كانا متشابهان. حيث تمت اإلشارة إلى أن التشابه يجب أن يُنظر له في 

سياق العديد من المتغيرات كالمدن والوضع االجتماعي واإلقتصادي ومستوى التعليم، إلخ. 

“ نحن نُشبه األتراك الذين يعيشون في المناطق الحدودية. لكننا ال نُشبه األتراك الذين يقطنون في المدن      
الكبرى على اإلطالق. إن لغتنا وعاداتنا وديننا مختلفة كثيراً.” أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل      

والعاملين السوريين     

المسافة االجتماعية التي يضعها السوريين لألتراك  .8

إن تحديد “ المسافة االجتماعية “ بين المجتمعين التركي والسوري في تركيا هو أمر يساهم بشكل كبير في الحد من المشاكل 
االجتماعية أو القضاء عليها ألجل حياة مشترك في المستقبل. في هذا السياق تكشف بيانات دراسات “ SB-2017 “ و “ 
SB-2019 “ بأن مفهوم التقارب الثقافي ليست مقبوالً من قبل المجتمع التركي وبأن هناك مقاومة تعتبر عالية جداً فيما 
يخص المسافة االجتماعية. من الواضح أن المجتمع التركي قد وضع “ مسافة اجتماعية “ بينه وبين السوريين أعلى بكثير 
من المعتاد ، كما أن هذا األمر ازداد مع مرور الوقت. حيث أنه في المسافة االجتماعية تعتبر نقطة +١ )على أنها األقرب 
اجتماعياً( و -١ )على أنها األبعد اجتماعية( ، وعليه فقد ُعبر عن المسافة االجتماعية من قبل المجتمع التركي في دراسة “ 
مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧  “ على أنها “ -٠,٣٦” ، كما ازدادت هذه المسافة لتصبح – ٠,٥١ في دراسة عام ٢٠١٩. 

وانخفضت إجابات الذين يرون بأنهم “ قريبين جداً “ من السوريين من ٩٪ إلى ٦٪. 



SB-2019 – جدول 8٧ : الرجاء اإلشارة إلى مدى موافقتك على أن تُكون العالقات االجتماعية التالية مع مواطني الجمهورية التركية. )٪(
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يكشف جدول المسافة االجتماعية التي يجيب عليها السوريين بخصوص المجتمع التركي على نتائج معاكسة تماماً لنتائج 
استبيان المجتمع التركي. ففي حين حصول تصنيف “ قريب جداً “ على دعم ٦٢.٥٪ من المشاركين السوريين ، االمر 
المشاركيين  أفاد ٠.٩٪ من  المسافة االجتماعية هي قريبة ( ،  المسافة االجتماعية +٠,٧٤ )أي أن  الذي يجعل متوسط 
السوريين أنهم “ بعيدين جداً “ . من المفهوم أن السوريين يقتربون أكثر من المجتمع التركي ، حيث ازدادت المسافة المشارة 
بـ “ قريب “ و “ قريب جداً “ من ٧٣.٥٪ في دراسة عام ٢٠١٧ ، إلى ٨٥.٧٪ في دراسة عام ٢٠١٩. على الرغم من 
الموقف الصارم والسلبي للغاية للمجتمع التركي المنعكس في البحث ، فإن النهج اإليجابي للسوريين هو أمر رائع حقاً. 
في هذا السياق ، من المهم وضع سياسات لكسر األحكام السلبية لدى المجتمع التركي وفي نفس الوقت حماية هذا النهج 
اإليجابي للسوريين من أجل تكوين “ الحياة المشتركة المتناغمة السلمية “. كما يظهر في البيانات فإن السوريين في تركيا 
ال يشعرون بقوة بالتصورات السلبية للمجتمع التركي عنهم. يمكن قراءة هذا الوضع على أنه انعكاس لـ “المستوى العالي 

للقبول االجتماعي “. 

   
أوافق

  أوافق 
أوافق

\ ال أعلم 
   ً ال توجد إجابة  جزئيا

  ال أمانع من أن أسكن في نفس البناء 
١,3 ٩4,١ 3,4 ١,٢ السكني الذي يسكن فيه األتراك 

  ال أمانع من أن يدرس ابني\ابنتي 
١,٧ ٩4,٠ 3,١ ١,٢ في مدرسة مع أقرانهم األتراك 

  ال أمانع من العمل في مكان 
١,٥ ٩3,٩ 3,4 ١,٢ يعمل فيه األتراك 

  ال أمانع من أن انتقل إلى حي 
١,6 ٩3,٥ 3,6 ١,3 يسكنه األتراك بالغالب 

  ال أمانع من أن يسكن األتراك في نفس 
١,٥ ٩3,٠ 3,٧ ١,8 الحي الذي أسكن فيه مع عائلتي 

١,٥ 8٧,6 6,٠ 4,٩ قد أكون صداقة مع تركي 

4,٠ 83,8 ٥,٥ 6,٧ يمكنني إنشاء عمل خاص بالشراكة مع تركي 

٥,٥ 6٥,٢ ٧,8 ٢١,٥ أسمح البني\البنتي في أن يتزوج من تركي\تركية 

  ال أمانع من أن يتزوج أخي\أختي 
6,3 6٢,6 8,3 ٢٢,8 من تركي\تركية 

٥,٥ ٥٥,٥ ١٠,4 ٢8,6 قد أتزوج من تركية\تركي 

١

٢

3

4

٥

6

٧

8

٩

١٠

SB-2019 – جدول 88 : مجموعات المسافة االجتماعية ) السوريين (

 ً -٠,8٥ ٠,٩ ١3 -٠,8٧ ١,٥ ١3 بعيدة جدا
-٠,٢٩ ٢,3 3٢ -٠,٢١ 4,٠ 3٥ بعيدة 
٠,١8 ١١,١ ١٥6 ٠,١6 ٢١,٠ ١86 متوسطة 
٠,٥3 ٢3,٢ 3٢8 ٠,٥3 4٠,6 3٥٩ قريبة 
 ً ٠,٩٧ 6٢,٥ 88٢ ٠,٩١ 3٢,٩ ٢٩١ قريبة جدا
٠,٧4 ١٠٠,٠ ١4١١ ٠,٥3 ١٠٠,٠ 884 المجموع 

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩

# #% نقاط المسافة االجتماعية% نقاط المسافة االجتماعية

الترتيب
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SB-2019 – جدول 8٩ : مجموعات المسافة االجتماعية ) البيانات الديمغرافية ( )٪(

ً   \وسط     ً قريبة محايد بعيدة بعيدة جدا قريبة جدا

الجنس
4٩,٠ 3١,4 ١٥,٢ 3,3 ١,١ امرأة 
٧٠,٩ ١8,٢ 8,٥ ١,6 ٠,8 رجل 

العمر
6٢,٩ ٢3,٥ ١٠,٧ ٢,٥ ٠,4  ما بين ١8-٢4 
6٥,3 ٢١,3 ١٠,٢ ٢,4 ٠,8  ما بين ٢٥-34  
6١,6 ٢4,8 ١٠,١ ٢,4 ١,١  ما بين 44-3٥ 
٥٥,٧ ٢٧,3 ١4,٢ ١,١ ١,٧  ما بين ٥4-4٥ 
6١,٩ ٢١,4 ١4,3 ١,٢ ١,٢  ما بين ٥4-4٥ 
6٥,8 ١٧,١ ١١,4 ٥,٧ -  أكبر من  6٥ 

التعليم
3٢,6 3٠,٢ 3٠,٢ ٥,8 ١,٢ ال يعرف القراءة والكتابة 
  عرف القراءة والكتابة لكن 
3١,6 34,٢ ٢8,8 ٢,٧ ٢,٧ لم ينهي أي مرحلة دراسية 

63,3 ٢٥,6 8,٢ ٢,٧ ٠,٢ أنهى المرحلة اإلبتدائية 
68,٥ ٢٠,٩ 8,٥ ١,6 ٠,٥ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٥8,٩ ٢3,3 ١4,٢ ٢,٧ ٠,٩ أنهى المرحلة الثانوية 
٧8,٩ ١٩,3 - - ١,8 أنهى معهد )سنتين(ـ 
٧3,3 ١6,٩ 6,٧ ١,٠ ٢,١ أنهى المرحلة الجامعية أو بعد الجامعية 

المنطقة
6٩,6 ٢٠,٧ 6,6 ٢,١ ١,٠ مدن المناطق الحدودية 
٥١,٧ ٢٧,٢ ١٧,٩ ٢,٥ ٠,٧ *المدن األُخرى 
43,٠ 3٠,٠ ٢3,4 ٢,8 ٠,8 المدن الكبيرة    
68,3 ٢١,٧ ٧,4 ٢,١ ٠,٥ المدن الصغيرة    
6٢,٥ ٢3,٢ ١١,١ ٢,3 ٠,٩ بشكل عام 

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.

فيما يتعلق بالبيانات الديمغرافية للسوريين الذين هم أقرب من حيث المسافة االجتماعية ، نجد بأن الرجال يوجد لديهم مسافة 
اجتماعية أقرب من النساء باإلضافة إلى كل من الفئات العمرية ما بين ٢٥-٣٠ سنة ، وخريجي المعاهد العالية والسوريين 
الذين يعيشون في المدن الكبرى خارج المناطق الحدودية. باإلضافة إلى ذلك ، لوحظ أنه هناك عالقة خطية تظهر بوضوع 

بالنظر إلى العالقة بين المسافة االجتماعية ومعرفة اللغة التركية. 

لفهم العالقة بين المسافة االجتماعية واللغة التركية يكشف التحليل التبادلي عن بيانات مثيرة لالهتمام ، على الرغم من أنها 
في حدها األدنى. في هذا السياق ،  إن المسافة االجتماعية ألولئك الذين لغتهم التركية هي لغتهم األم كانت )٠,٧١( والتي 
هي أقل من المتوسط العام البالغ )٠,٧٩(. كما تم تحديد المسافة االجتماعية للذين يعرفون اللغة التركية في مستويات “ 
متقدمة ومتوسطة “  على أنها 0.78 و 0.79 وفقًا للمعدل العام. هذا يدل على أن أولئك الذين لغتهم األم هي اللغة التركية 

- وحتى الحاصلين على الجنسية - قد ال يتمكنون من إقامة عالقة سهلة مع المجتمع التركي بشكل عفوي. ١٤٢

   ١٤٢       يف دراسة أجريت من قبل م مرات أردوغان وزمالئه عىل طالب الجامعات السورية يف تركيا ، تبني أن املسافة االجتامعية للطالب الذين حصلوا عىل الجنسية أكرب من الطالب الذين مل يحصلوا عليها. انظر: مرات أردوغان ، أرمغان أردوغان ، باشاك

TAGU-HOPES ،يافجان ، تولني حاجي محمد ،  (٢٠١9) حوار النخبة الثاين: حوار مع طالبي اللجوء السوريني يف تركيا من خالل األكادمييني السوريني وطالب الدراسات العليا ، بحث غري منشور     
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SB-2019 - جدول ٩٠ : مجموعات المسافة االجتماعية x  السؤال األول )للذين يعرفون اللغة التركية(

SB-2019  - جدول ٩١ : مجموعات المسافة االجتماعية x  السؤال األول )للذين يعرفون اللغة التركية(  x البيانات الديمغرافية

# # # #% % % %
 نقاط المسافة
االجتماعية

 نقاط المسافة
االجتماعية

 نقاط المسافة
االجتماعية

 نقاط المسافة
االجتماعية

اللغة األُم متقدم متوسط بشكل عام

مالحظة : لم يتم تضمين إجابات ٧ مشاركين لم يقوموا باإلجابة على سؤال المسافة االجتماعية.
* نتائج تعود للمشاركين الذين يعرفون اللغة التركية في المستويات “ اللغة األُم “ ، “ متقدم “ ، “ متوسط “ 

ً   وسط     ً قريبة \محايد بعيدة بعيدة جدا قريبة جدا

الجنس
٥١,١ ٢٩,٩ ١٥,8 ٢,3 ٠,٩ امرأة 
٧3,٥ ١6,٥ ٧,٧ ١,٧ ٠,6 رجل 

العمر
6٥,6 ٢١,6 ١١,٥ ١,3 - ما بين ١8-٢4 
68,٠ ٢٠,4 ٩,٢ ١,٧ ٠,٧ ما بين ٢٥-34 
66,٢ ٢٠,3 ٩,٩ 3,١ ٠,٥ ما بين 44-3٥ 
6٢,3 ٢٢,٢ ١٢,٢ ١,١ ٢,٢ ما بين ٥4-4٥ 
84,٠ ١٢,٠ 4,٠ - - **ما بين ٥٥-64 
8٧,٥ - ١٢,٥ - - **أكبر من  6٥ 

التعليم
34,١ ٢٢,٧ 4٠,٩ ٢,3 - ال يعرف القراءة والكتابة 
  يعرف القراءة والكتابة 
٢٢,8 34,3 3٧,١ ٢,٩ ٢,٩ لكن لم ينهي أي مرحلة دراسية 

6٩,٩ ٢١,٢ 6,3 ٢,6 - أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٧4,٩ ١8,8 ٥,8 ٠,٥ - أنهى المرحلة اإلعدادية 
64,٢ ٢٠,٩ ١١,٢ 3,٠ ٠,٧ أنهى المرحلة الثانوية 
8٧,٥ ١٢,٥ - - - أنهى معهد )سنتين(ـ 
٧3,٢ ١8,١ ٥,4 ١,3 ٢,٠  أنهى المرحلة الجامعية أو بعد الجامعية 

المنطقة
٧6,٢ ١6,8 ٥,٢ ٠,٩ ٠,٩ المدن في المناطق الحدودية 
٥4,8 ٢٥,٢ ١6,6 3,١ ٠,3 *المدن األخرى 
43,٩ ٢8,8 ٢٢,٩ 3,٩ ٠,٥ المدن الكبيرة    
٧3,3 ١٩,٢ ٥,8 ١,٧ - المدن الصغيرة    
6٧,١ ٢٠,4 ١٠,٠ ١,8 ٠,٧ بشكل عام 

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.
 نتائج األعمار التي تترواج مابين ٥٥-64 ومافوق الـ6٥ ، هي نتائج ٢4 مشارك من خريجي المعاهد العليا. ** 

 ً -٠,٩٢ ٠,٧ ٥ -٠,٩٠ ١,٠ 4 -١,٠٠ ٠,6 ١   - - بعيدة جدا
-٠,3٠ ١,8 ١4 -٠,٢4 ٢,3 ٩ -٠,4٥ ١,١ ٢ -٠,3٧ ١,6 3 بعيدة 
٠,١٧ ١٠,٠ ٧٧ ٠,١8 8,4 33 ٠,١٧ ٧,٧ ١4 ٠,١٧ ١٥,٩ 3٠ متوسطة 
٠,٥4 ٢٠,4 ١٥6 ٠,٥4 ١8,٧ ٧4 ٠,٥٧ ٢٢,٥ 4١ ٠,٥٠ ٢١,٧ 4١ قريبة 
 ً ٠,٩٧ 6٧,١ ٥١4 ٠,٩8 6٩,6 ٢٧٥ ٠,٩٧ 68,١ ١٢4 ٠,٩6 6٠,8 ١١٥ قريبة جدا
٠,٧٧ ١٠٠,٠ ٧66 ٠,٧8 ١٠٠,٠ 3٩٥ ٠,٧٩ ١٠٠,٠ ١8٢ ٠,٧١ ١٠٠,٠ ١8٩ المجموع 
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يكشف البحث أن المسافة االجتماعية بين األتراك والسوريين مختلفة تماًما عن بعضها. فعند مقارنة نموذجي االستبيانات 
حول هذه المسافة ، يُمكن مالحظة الفرق بشكل أكثر وضوحاً. 

 SB-2019 – جدول ٩٢ : مقارنة: 
الرجاء اإلشارة إلى مدى موافقتك على أن تُكون العالقات االجتماعية التالية مع مواطني الجمهورية التركية. )٪(

   
أوافق

  أوافق 
أوافق

 \ ال أعلم 
   ً ال توجد إجابة  جزئيا

  ال أمانع من أن أسكن في نفس البناء السكني 
١,3 ٩4,١ 3,4 ١,٢ الذي يسكن فيه األتراك 

  ال أمانع من أن أسكن في نفس البناء السكني 
١,٥ ٢3,3 ١4,8 6٠,4 الذي يسكن فيه السوريين 

  ال أمانع من أن يدرس ابني\ابنتي 
١,٧ ٩4,٠ 3,١ ١,٢ في مدرسة مع أقرانهم األتراك 

  ال أمانع من أن يدرس ابني\ابنتي 
٢,٥ 3٢,3 ١3,٢ ٥٢,٠ في مدرسة مع أقرانهم السوريين 

  ال أمانع من العمل في مكان 
١,٥ ٩3,٩ 3,4 ١,٢ يعمل فيه األتراك 

  ال أمانع من العمل في مكان 
٢,٩ ٢8,٢ ١٢,6 ٥6,3 يعمل فيه السوريين 

  ال أمانع من أن انتقل إلى حي 
١,6 ٩3,٥ 3,6 ١,3 يسكنه األتراك بالغالب 

  ال أمانع من أن انتقل إلى حي 
١,٥ ١6,٧ ١١,3 ٧٠,٥ يسكنه السوريين بالغالب 

 ال أمانع من أن يسكن األتراك في نفس 
١,٥ ٩3,٠ 3,٧ ١,8 الحي الذي أسكن فيه مع عائلتي 

  ال أمانع من أن يسكن السوريين في نفس 
١,٧ ٢4,٧ ١4,٢ ٥٩,4 الحي الذي أسكن فيه مع عائلتي 

١,٥ 8٧,6 6,٠ 4,٩ قد أكون صداقة مع تركي 

١,٧ ٢١,8 ١٥,4 6١,١ قد أكون صداقة مع سوري 

4,٠ 83,8 ٥,٥ 6,٧ يمكنني إنشاء عمل خاص بالشراكة مع تركي 

١,٧ ٢١,8 ١٥,4 6١,١ يمكنني إنشاء عمل خاص بالشراكة مع سوري 

٥,٥ 6٥,٢ ٧,8 ٢١,٥ أسمح البني\البنتي في أن يتزوج من تركي\ة 

٢,4 ٧,6 8,٥ 8١,٥ أسمح البني\البنتي في أن يتزوج من سوري\ة 

  ال أمانع من أن يتزوج 
6,3 6٢,6 8,3 ٢٢,8 أخي\أختي من تركي\ة 

  ال أمانع من أن يتزوج 
٢,٠ 8,٢ 8,٥ 8١,3 أخي\أختي من سوري\سورية 

٥,٥ ٥٥,٥ ١٠,4 ٢8,6 قد أتزوج من تركي\ة 

١,٥ ٥,٠ 6,6 86,٩ قد أتزوج من سوري\ة 

الترتيب

١

٢

3

4

٥

6

٧

8

٩

١٠
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كما يتبين في الجدول بوضوح ، هناك اختالفات جدية بين رغبة السوريين في االقتراب من المجتمع ومقاومة المجتمع 
التركي لذلك. في الرسم البياني أدناه ، الذي تم إعداده لجعل هذا الوضع أكثر تخطيطياً ، يُمكن رؤية المسافة االجتماعية “ 
البعيدة “ )-٠,٥١( التي يُبديها المجتمع التركي تجاه السوريين والمسافة “ القريبة جداً “ )+٠,٧٤( التي يُبديها السوريين. 
من بين االقتراحات الموجهة للسوريين لتحديد مقياس المسافة االجتماعية ، نرى أن أعلى نسبة حظت بـ “ عدم الموافقة “ 
كانت في خيار “ الزواج من تركي \ ة “ حيث كانت شكلت نسبة ٢٨.٦٪. حيث تقابلت هذه النسبة بأعلى معدالت الرفض 
في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين عام ٢٠١٧ “ ، على خيار “ ال أمانع من أن يتزوج أخي \ أختي من تركي \ ة “ 
بنسبة ٦٢.٢٪ ، و خيار “ أسمح البني \ البنتي في أن يتزوج من تركي \ ة “ بنسبة ٣٦.٤٪ ، في حين كان نسبة الدعم 
المقدم لخيار “ قد أتزوج من تركي \ ة “ هو ٢٤٪ في دراسة عام ٢٠١٧ ، وقد ارتفعت هذه النسبة في ٢٠١٩ لتكون 
٥٥.٥٪. أما في المجاالت التسعة األُخرى ، فقد كان هناك إرادة إيجابية بخصوص العيش المشترك مع األتراك ، حيث 
حظيت خمسة خيارات على دعم كان مجموع نسبته أكثر من ٩٠٪ ، وعلى دعم شكلت نسبته أكثر من ٨٠٪ في خيارين 
آخرين. كما ارتفعت نسبة التأييد لخيار “ يمكنني إنشاء عمل خاص بالشراكة مع تركي “ من ٧٠.٧٪ في عام ٢٠١٧ إلى 
٨٣.٨٪ في عام ٢٠١٩. بعبارة أُخرى ، إن طلب السوريين في التقارب مع األتراك في إطار الحياة المشتركة هو واضح 

في كل المجاالت. 

SB-2019 – جدول ٩3 : مقاييس المسافة االجتماعية المقارنة

 ً -٠,٩٧ ٥١,٠ ١١٥٧ بعيد جدا
-٠,٥٥ ١٥,3 34٧ بعيد 
-٠,١٠ ١6,٩ 383 متوسط\محايد 
٠,36 ١٠,8 ٢44 قريب 
 ً ٠,8٧ 6,٠ ١3٥ قريب جدا
 Genel ٢٢66 ٠,٥١ ١٠٠,٠-

 ً -٠,8٥ ٠,٩ ١3 بعيد جدا
-٠,٢٩ ٢,3 3٢ بعيد 
٠,١8 ١١,١ ١٥6 متوسط\محايد 
٠,٥3 ٢3,٢ 3٢8 قريب 
 ً ٠,٩٧ 6٢,٥ 88٢ قريب جدا
 Genel ١4٠,٧ ١٠٠,٠ ١١4

مجموعات المسافة االجتماعية مجموعات المسافة االجتماعية
المسافة االجتماعية التي يُبديها المجتمع التركي من السوريين المسافة االجتماعية التي يُبديها السوريين من المجتمع التركي

# #% نقاط المسافة%
االجتماعية 

نقاط المسافة
االجتماعية 

١-٠٠,٥١-

١-

١

١٠ ٠,٧4
بعيد جداً بعيد المسافة االجتماعية قريب قريب جداً

نتائج مجموعات النقاشات المركزة : المسافة االجتماعية ونوع العالقات
في مجموعات النقاشات المركزة مع السوريين ، وعلى عكس ما نوقش في مجموعات نقاش األتراك ، تم إعطاء خيارات 
“ بنعم أو ال “ لمناقشة العالقات التي يُمكن للسوريين أن يكونوها مع األتراك )صداقة ، القيام باألعمال التجارية معهم ، 

الزواج (. لذلك سوف يتم تحليل اإلجابات لعرضها بشكل رقمي في الجدول الموجود أدناه. 

SB-2019 – جدول ٩4 : مقاربة األنواع المختلفة من العالقات االجتماعية مع المواطنين األتراك

  أن يدرس أطفالنا في  أن يكون  أن يكون   
الزواج إنشاء عمل مشترك  نفس صديقاً لي جاراً لي  
 الصفوف    

٢٢ 36 46 46 46 أريد 
٢4 ٩ - - - ال أريد 
١ ١ - - - ال أعلم 
46 46 46 46 46 المجموع 
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٩. مستوى العالقات االجتماعية لدى السوريين  

لتحليل “ القرب االجتماعي “ أو “ المسافة االجتماعية “ لدى السوريين الذين يعيشون في تركيا منذ حوالي خمسة سنوات 
وسطياً ، وفي سياق دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ في عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٩ ، ُسئل السوريين السؤال التالي “ 
إلى يومنا هذا ، هل قمت باالختالط مع األتراك في العالقات االجتماعية التالية: )دردشة \ تسوق \ خالف \...( “. حيث 
تم الوصول إلى إجابات في كل مجاالت العالقات االجتماعية إبتداءاً من العالقات السطحية وحتى الزواج. كما هو متوقع 
، كانت أعلى نسبة من بين العالقات االجتماعية األُخرى هي لـ “ الدردشة “ بنسبة ٧٥.٥٪ في “ مؤشر الضغط للسوريين  
٢٠١٧ “ و٨١.٧٪ في “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “. أما “ التسوق “ فيأتي في المرتبة الثانية )بنسبة ٧٢.٩٪ في 
دراسة عام ٢٠١٧ ، و٧٤.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٩( ، كما ازدادت نسب عالقات الصداقة من ٥٦.٩٪ في عام ٢٠١٧ 
إلى ٧٣.٨٪ في عام ٢٠١٩. في حين أن العالقات التجارية ارتفعت نسبتها أيضاً من ٦٢.٥٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٦٨.١٪ 

في عام ٢٠١٩. ال شك في أن درجة وحدود الصداقة تختلف من كل شخص آلخر. لهذا السبب ، 

للمواطنين األتراك وبأن  كما يتبين في الجدول فإن جميع المشاركين السوريين ذكروا بأنهم يريدون أن يكونوا جيراناً 
يصبحوا أصدقاءاً لهم وبأن يدرس أطفالهم سوياً في الصفوف. هناك فئتين اثنين من العالقات االجتماعية التي عبر بعض 
المشاركين عن آراء سلبية تجاهها وهي الزواج والعمل المشترك مع مواطني الجمهورية التركية. في حين أن غالبية 
المشاركين هم على استعداد للقيام بأعمال تجارية بالشراكة مع األتراك ، إال أن تأييد المشاركين ينخفض إلى النصف 

تقريباً عندما يتعلق األمر بالزواج.

SB-2019 – جدول ٩٥ : إلى يومنا هذا ، هل قمت باالختالط مع األتراك في العالقات االجتماعية التالية؟ )٪(

٠,٢ ١8,١ 8١,٧ ٠,4 ٢4,١ ٧٥,٥ دردشة ١ 
٠,6 ٢4,6 ٧4,8 ٠,٥ ٢6,6 ٧٢,٩ تسوق ٢ 
٠,8 ٢٥,4 ٧3,8 ١,4 4١,٧ ٥6,٩ صداقة 3 
٠,٧ 3١,٢ 68,١ ٠,٥ 33,٩ 6٥,6 عالقة عمل 4 
٢,٢ ٩١,٠ 6,8 ١,١ ٩٢,4 6,٥ شجار ٥ 
٢,3 ٩١,٠ 6,٧ ١,٧ 8٧,٧ ١٠,6 مشكلة 6 
١,٢ ٩٥,٧ 3,١ ١,6 ٩3,٢ ٥,٢ المواعدة ٧ 
٠,٩ ٩6,3 ٢,8 ٢,3 ٩4,3 3,4 زواج 8 

مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩

نعم النعم  \ ا أذكرال
ال توجد إجابة

 \ ال أذكر
ال توجد إجابة

الترتيب

ال يوجد لدينا الفرصة إلجراء المزيد من التقييمات حول هذا الخيار. مع ذلك ، لُوحظ بأن هناك تراجع في العالقات العاطفية 
مثل “ المواعدة “ و “ الزواج “ . نتيجة أخرى مثيرة لالهتمام هي في خيارات القتال أو المشاكل. بينما كان هناك انخفاض 
في نسب خيار “ المشاكل “ من ١٠.٦٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٦.٧٪ في عام ٢٠١٩ ، لوحظت زيادة طفيفة بشكل استثنائي 
في خيار “ المشاجرة “ ) من ٦.٥٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٦.٧٪ في عام ٢٠١٩ (. ومع ذلك ، فإن هذه البيانات تكشف أنه 
في غضون عامين ، أصبح السوريون أقرب إلى المجتمع التركي ويكافحون من أجل أن يكونوا كذلك ، سواء من حيث 

مقاييس المسافة االجتماعية أو من حيث كثافة العالقات االجتماعية. 



156 • SURİYELİLER BAROMETRESİ - 2019

١٠. مشاعر السوريين تجاه المجتمع التركي  

إن السوريين في تركيا يُبدون مسافة اجتماعية “قريبة” للغاية من المجتمع التركي في كل مجاالت العالقات االجتماعية 
تقريباً حيث يُمكن القول بأن هذا االتجاه هو اتجاه يسير نحو اإليجابية. في هذا اإلطار أيضاً ، تم إعداد مجموعة من األسئلة 
لطرحها على المشاركين السوريين لمعرفة نظرتهم العامة تجاه المجتمع التركي. تهدف المقترحات اإليجابية والسلبية هنا 

إلى الكشف عن وجهة نظر المجتمع السوري تجاه مجتمعهم والمجتمع التركي بشكل عام. 

وفقاً للمشاركين ، يبذل السوريون جهوداً جادة لإلنسجام مع المجتمع التركي. حيث أن هذا األمر كان من أكثر الخيارات 
المجتمع  أن  السوريين  نسبة ٤٧.٦٪. كما يرى ٤١.٨٪ من  األُخرى حيث شكلت  االقتراحات  بين  من  تلقت دعماً  التي 
السوري في تركيا “ يُقدر المجتمع التركي “ و “ يُحب كثيراً “ المجتمع التركي “ )٤١.٦٪( ، و “ يتعامل باحترام شديد “ 
مع المجتمع )٣٥.٩٪(. أما الدعم الذي جاء على االقتراحين السلبيين ، والذي يُعد محدوداً للغاية ،  كان لصالح الخيارات 
التالية: “ السوريون ال يحبون المجتمع التركي على اإلطالق “ بنسبة ١.١٪ ، و “ السوريون يستغلون المجتمع التركي “ 

بنسبة ٠.٨٪. 

ال يبدو من الممكن إجراء تقييمات متباينة للغاية هنا بناًء على البُنية الديموغرافية ألولئك الذين يُقدمون هذه اإلجابات.  

SB-2019  - جدول ٩6 : كيف هي مشاعر السوريين تجاه المجتمع التركي؟ )إجابات متعددة(

4٧,6 6٧٥ يبذل السوريون جهوداً لإلنسجام مع المجتمع التركي 
4١,8 ٥٩3 السوريون يُقدرون المجتمع التركي 
 ً 4١,6 ٥٩٠ السوريون يُحبون المجتمع التركي كثيرا
3٥,٩ ٥٠٩ السوريون يتعاملون باحترام شديد مع المجتمع التركي 
١,١ ١6 السوريون ال يحبون المجتمع التركي على اإلطالق 
٠,8 ١١ السوريون يستغلون المجتمع التركي ” 

٥,6 ٧٩ ال أعلم \ ال توجد إجابة  

# %
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SB-2019  - جدول ٩٧ : مجموعات المسافة االجتماعية x  السؤال األول )للذين يعرفون اللغة التركية(  x البيانات الديمغرافية

الجنس
٧,٢ ٠,6 ٠,6 3٢,٢ 3٠,4 4٢,8 ٥8,٠ امرأة 
4,6 ٠,٩ ١,٥ 38,٢ 48,٥ 4١,٢ 4١,٢ رجل 

العمر
8,6 - ٢,4 33,٥ 3٥,٩ 4١,٢ 46,١ ما بين ١8-٢4 
4,4 ٠,8 ١,٠ 3٢,3 43,٥ 36,٥ 4٧,٧ ما بين ٢٥-34 
٥,١ ١,3 ١,3 4٢,١ 4٠,8 44,٥ ٥٠,4 ما بين 44-3٥ 
٥,١ ٠,6 - 3٥,4 4٥,٥ 48,٩ 4٩,4 ما بين ٥4-4٥ 
٧,١ ١,٢ - 33,3 4١,٧ 48,8 4١,٧ **ما بين ٥٥-64 
٥,٧ - - 4٥,٧ 4٢,٩ 4٠,٠ 3١,4 **أكبر من  6٥ 

التعليم
٥,٧ - ٢,3 3١,٠ ٢١,8 33,3 63,٢ ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة لكن 
4,١ - ١,4 ٢3,3 ٢٧,4 3٢,٩ 64,4 لم ينهي أي مرحلة دراسية 

٧,٢ ١,٠ ١,٠ 34,3 ٥٢,١ 36,8 3٧,٠ أنهى المرحلة اإلبتدائية 
٥,٠ ٠,8 ١,٠ 3٥,٢ 38,6 46,٢ ٥3,٠ أنهى المرحلة اإلعدادية 
4,6 ٠,٥ ٠,٩ 3٧,٠ 4٢,٥ 4١,١ 48,4 أنهى المرحلة الثانوية 
٥,3 - 3,٥ 4٥,6 ٢٢,8 ٥6,١ ٥٢,6 أنهى معهد )سنتين(ـ 
٥,١ ١,٥ ٠,٥ 43,4 44,4 4٧,4 43,4  أنهى المرحلة الجامعية أوبعد الجامعية 

المنطقة
6,٢ ٠,3 ٠,8 33,٠ 4١,3 4١,6 4٢,٩ المدن في المناطق الحدودية 
4,٧ ١,4 ١,6 4٠,4 4٢,٠ 4٢,٢ ٥4,٩ *المدن األخرى 
٥,٧ ٢,٢ ١,4 4١,٠ 4٥,٩ 4١,6 ٥٧,١ المدن الكبيرة     
٢,6 - ٢,١ 3٩,٢ 34,4 43,4 ٥٠,8 المدن الصغيرة     
 Genel 4٧,6 4١,8 4١,6 3٠ ١,١ ٥,٩,8 ٥,6

 يبذل السوريون جهوداً
 لإلنسجام مع المجتمع

التركي

 السوريون يُقدرون المجتمع
التركي

 السوريون يُحبون المجتمع
ً التركي كثيرا

 السوريون يتعاملون باحترام
شديد مع المجتمع التركي

 السوريون ال يحبون المجتمع
التركي على اإلطالق

 السوريون يستغلون 
المجتمع التركي

 ال أعلم \ ال توجد
إجابة

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.

١١. تصورات السوريين في تركيا حول كل من المجتمع التركي ومجتمعهم  

في دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، تم طرح سؤال “ الفحص “ لفهم النواحي المهمة السلبية 
واإليجابية لمعيشة السوريين في تركيا، حيث من خالل هذا السؤال تم تخصيص ٥ خيارات “ إيجابية “ و٥ خيارات “ 
سلبية “. هذه الخيارات، التي تم تحليلها بالتفصيل في عناوين مختلفة أدناه، ُمدرجة في الجدول التالي وفقاً ألكثر الخيارات 
التي تم دعمها من خالل المشاركين في “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “. وبناًء على ذلك، فإن الدعم األقوى الذي أبداه 
السوريين كان لمسألة “ التجنيس “، يتلى هذا الخيار خيارات مثل “ االمتنان للمجتمع التركي “، “ السوريون يريدون البقاء 

في تركيا “، و “ السوريين سعداء في تركيا “. أما نسبة الدعم األقل فجاءت على الخيارات “ السلبية “.



SB-2019 – جدول ٩٩ : الى أي درجة توافق على األمور التالية التي تخص السوريين في تركيا؟ )نقاط(
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  ١١ـ أ انطباعات السوريين حول المستقبل

في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ تم تطوير بعض المقترحات وتحديد االتجاهات التي تُعطي فكرة حول 
انطباعات السوريين بخصوص البقاء \ المستقبل. فعندما تُعرض الردود الواردة للتحليل وفق هيكل ليكرت الخماسي ، نجد 
أن نسب إجابات المشاركين السوريين على خيار “ السوريون يريدون البقاء في تركيا “ كانت ٥٤٪ )حيث أجاب ٤٨.١٪ 
منهم على خيار “ أوافق “ ، و٥.٩٪ منهم على خيار “ أوافق جداً “ ( ، أما الذين أعربوا عن عدم موافقتهم لهذا الخيار 
كانت نسبتهم ٨٪. وتبقى مجموعة نسبتها ٢٦.٩٪ ) ال توافق وال تُعارض هذا األمر(. وعليه، فقد كان متوسط درجة خيار 

SB-2019 – جدول ٩8 : إلى أي درجة توافق على األمور التالية التي تخص السوريين في تركيا؟ 

 السوريين يريدون الجنسية 
٩,3 ٥,٧ ٢,3 3,4 ٢١,6 63,4 ٥3,6 ٩,8 التركية 
  السوريين ممتنين 
٧,6 8,4 ١,3 ٧,١ ٢٩,١ ٥4,٩ ٥٢,١ ٢,8 للشعب التركي 
  السوريين يريدون 
١١,١ 8,٠ 3,4 4,6 ٢6,٩ ٥4,٠ 48,١ ٥,٩ البقاء في تركيا 
٩,6 ١6,4 3,٥ ١٢,٩ ٢٥,٩ 48,١ 44,٢ 3,٩ السوريين سعداء في تركيا 
  السوريين يريدون الذهاب 
١3,٠ ٢4,١ ١3,١ ١١,٠ ٢٢,٥ 4٠,4 ٢8,٠ ١٢,4 إلى دولة أخرى 
  السوريين في تركيا 
4,١ 43,4 ١4,٧ ٢8,٧ ٢3,4 ٢٩,١ ٢8,6 ٠,٥ يتقاضون بدل أتعابهم 
4,4 46,3 ١١,٥ 34,8 ٢3,٠ ٢6,3 ٢٥,٢ ١,١ السوريين يعملون في تركيا بسهولة 
١٠,٧ 43,٠ ١٩,٥ ٢3,٥ ٢6,3 ٢٠,٠ ١4,٠ 6,٠ األتراك يستغلون السوريين 
8,4 44,٥ ١٧,٠ ٢٧,٥ ٢٧,٩ ١٩,٢ ١8,٢ ١,٠ السوريين يستبعدون من قبل المجتمع 
٩,3 ٥٧,4 ٢4,3 33,١ ٢٢,١ ١١,٢ ١٠,6 ٠,6 السوريين ال يحبون األتراك 

ال أوافق ال أوافق  \ ال أعلم
ال توحد إجابة 

 ال أوافق على
اإلطالق

أوافق جداًمتردد أوافق أوافق

3,4 3,٥ السوريين يريدون الجنسية التركية 

3,٢ 3,٠ السوريين ممتنين للشعب التركي 

3,١ ٢,٧ السوريين يريدون البقاء في تركيا 

3,٠ ٢,٧ السوريين سعداء في تركيا 

٢,8 ٢,6 السوريين يريدون الذهاب إلى دولة أخرى 

٢,6 ٢,٢ السوريين في تركيا يتقاضون بدل أتعابهم 

٢,6 ٢,٢ السوريين يعملون في تركيا بسهولة 

٢,3 ٢,8 األتراك يستغلون السوريين 

٢,3 ٢,٥ السوريين يستبعدون من قبل المجتمع 

٢,٠ ٢,3 السوريين ال يحبون األتراك 

SB-2017 SB-2019
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“ السوريون يريدون البقاء في تركيا “ هو ٣.١ نقاط ، حيث لوحظ أن المجموعات الديمغرافية التي قدمت دعماً أعلى من 
المتوسط لهذا الخيار كانت من الرجال والفئات العمرية التي تزيد أعمارهم عن ٦٥ سنة وخريجي الجامعات وأولئك الذين 
يعيشون في مدن المناطق الحدودية. أما االقتراح اآلخر الذي أجاب عليه المشاركية والمتعلق بقضية البقاء \ المستقبل فقد 
كان “ السوريون يريدون الحصول على الجنسية التركية “ ، حيث حصد هذا الخيار أعلى نسبة من ردود الفعل اإليجابية. 
بينما أفاد ٦٣٪ من السوريين المشاركين بأنهم يوافقون على هذا الخيار ، أشارت نسبة ٥.٦٪ من المشاركين فقط بأنها 

تعارضه. في الواقع ، تكشف هذه اإلجابات عن الوضع العام فيما يتعلق بمنظورهم المستقبلي. 

١١-ب   العالقات والمشاعر تجاه المجتمع التركي   

تُشير اإلجابات على االقتراحات المقدمة التالية “ السوريون ممتنين من الشعب التركي “ ، “ السوريون ال يحبون األتراك 
“ ، “ السوريين يُستبعدون في تركيا “ على أن هناك منحى “ إيجابي “ بالنسبة ألفكار وتصورات السوريين التي تخص 
عالقتهم مع المجتمع التركي. في حين أن نسبة الذين يؤيدون اقتراح “السوريين ممتنين من الشعب التركي” هي قوية للغاية 
بنسبة ٤١.٨٪ ، فإن االقتراح القائل بأن “السوريون ال يحبون األتراك “ مرفوض وفي أعلى مستوياته بنسبة ٥٧.٤٪ ، 
بينما تبلغ نسبة الذين يؤيدون هذا االقتراح ١١.٢٪. ياُلحظ أن متوسط الداعمين هو ٣.٢ الذين يؤيدون االقتراح القائل 
بأن “السوريين ممتنون للشعب التركي” هم من الرجال واألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عاماً وطالب الجامعات 
والسوريين الذين يعيشون في المدن الكبرى. من النتائج الالفتة لالنتباه هنا أن النساء واألشخاص الذين ال يحملون شهادات 
ال يزالون أقل بكثير من المتوسط )٢.٩(. أما االقتراح القائل بأن “ السوريين ال يحبون األتراك “ فقد حصد معدالً منخفضاً 
نسبياً يبلغ ٢.٥ ، حيث نجد أن الذين يدعمونه أكثر ) بحسب البيانات الديمغرافية ( هم من النساء ، والذين فوق سن الـ٦٥ 
عاماً وخريجي الجامعات.  أما االقتراح اآلخر الهام لفهم مستوى القبول االجتماعي هو اقتراح مستوى “ االستبعاد “. حيث 
يظهر أن المشاركين السوريين بنسبة ٤٤.٥٪ يعارضون الخيار القائل بأن “ السوريين يُستبعدون في تركيا “ ، وبأن نسبة 
الداعمين لهذا الخيار بقيت ١٩.٢٪. إن عدم رؤية السوريين بأنهم يُستبعدون في تركيا هو أمر قيّم للغاية. عندما يتم تحويل 
هذه النسب وحسابها من خالل النقاط الخمس ، يظهر بأن “ االستبعاد “ الذي يتوافق مع “ ٢.٣ “ نقاط  هو أعلى قليالً عند 

النساء والفئات العمرية ما بين ١٨-٢٤ و ٣٥-٤٤ عاماً. 

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: نظرة إلى المجتمع التركي

ُسئل المشاركون السوريون في مجموعات النقاشات عن تجاربهم ووجهات نظرهم فيما يخص المجتمع التركي ، سواء كان بمنظورهم 
الشخصي أو بمنظور السوريين ككل. كما هو الحال مع األسئلة األخرى ، جاءت إجابات مختلفة من المشاركين وتم سرد كل منها 

ومناقشته. 

المجتمع  بأن  السوريين  المشاركين  كبير من  قسم  أعرب  السوريين  بطريقة سيئة مع  يتصرف  التركي  المجتمع     
التركي يتصرف بطريقة غير جيدة مع السوريين. كما أكد جميع هؤالء المشاركين تقريبًا أن هناك سلوكيات جيدة وسيئة لدى السوريين 
أيضاً مع األتراك ، ولكنهم يعتقدون بأن غالبية مواطني الجمهورية التركية ال يحبون السوريين. وبحسب المشاركين ذاتهم فإنهم يفيدون 
أن عدم المحبة هذه هو بسبب مجيء أعداد كبيرة من السوريين وتمركزهم بسرعة في تركيا ، كما يُنظر لهذه المسألة على أنها انعكاس 

للتجارب مع العرب في زمن اإلمبراطورية العثمانية. 

“ يوجد الجيد منهم والسيء لكن بشكل عام ال يتعاملون مع السوريين بطريقة جيدة ويُقللون من شأنهم. بعض األشخاص      
ال يحترمون كبار السن منا فقط ألننا سوريون. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ يتعاملون معنا بطريقة سيئة جداً. إن آراء وتصرفات البالغين األتراك تؤثر على أطفالهم مما يجعلهم يتشاجرون مع      
األطفال السوريين في المدارس. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ ال يتقبلوننا، وال يريدون حتى السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش      
موظفي المنظمات السوريين    

“ ال يحبون السوريين ويعممون كثيراً. في بعض األحيان ال يتواصلون معنا فقط ألننا سوريين. “ استنبول –      
مجموعة نقاش الطالب السوريين      

“ برأي األتراك ال يحبون العرب ليس فقط السوريين. وهو أمر يأتي من التاريخ. “ استنبول – مجموعة نقاش      
الطالب السوريين     

“ بشكل عام يتصرفون معنا بشكل سيء ويظنون بأننا جبناء. حتى أنهم يتصرفون بشكل سيء مع األطفال السوريين      
في المدارس. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
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“ ٧٠٪ منهم ينظرون لنا بنظرة سيئة ، ويتصرفون بتعالي. إن رأى أحدهم سوري يحمل كيس من الفاكهة يقولون لنا “ أ     

نتم أتيتم من الحرب وتأكلون الفاكهة “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات     
األسواق  في  السوريين  مع  سيء  بشكل  ويتكلمون  عام  بشكل  السوريين  يحبون  ال  لكنهم  جداً  جيدين  بعضهم   “     

واألحياء. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    
يحتضنون  لكنهم  السوريين.  مع  جيد  بشكل  يتصرفون  ال  والمكان.  المجتمعية  الفئة  بحسب  التصرفات  تختلف   “     
الروس في أنطاليا والخليجيين في البحر األسود، و ال يتصرفون معنا بنفس الطريقة. تختلف تصرفاتهم باختالف الحي ، إن كنت      

تسكن في حي جيد الكل سوف يتعامل معك بطريقة جيدة. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات    

ذكر   ، السوريين  بها مع  األتراك  يتعامل  التي  السيئة  التصرفات  السوريين تحت سياق  يستغل  التركي  المجتمع     
بعض المشاركين بأن المواطنين األتراك يستغلون الوضع الحساس والهش للسوريين ويستغلونهم في العمل وما إلى ذلك. في هذا السياق 
، وعلى الرغم من وجود أمثلة مختلفة ، إال أن أكثر المجاالت التي يستغل فيها األتراك السوريين هي العمل والوظائف التي تُعطى 

للسوريين بأجور زهيدة ومطالبة العوائل السورية بدفع أجارات أكثر بكثير من قيمتها الفعلية. 

“ األتراك يستغلوننا في العمل. يظنون بأن السوريين جاؤوا إلى هنا للسياحة. يتصرفون معنا بطريقة أنانية جداً وال      
يبدون لنا أي احترام. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ ال يريدوننا وال يقبلون بنا. إن األتراك ينظرون باستخفاف إلى السوريين. فقط ألننا سوريين يطلبون منا اآلجارات      
المرتفعة. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ فقط ألننا سوريين ندفع آجارات أعلى. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

المجتمع التركي يتصرف بطريقة جيدة مع السوريين أما المشاركين الذين أعربوا بأن المجتمع التركي يتصرف بطريقة    
جيدة مع السوريين ، حيث يُعطي غالبيتهم أمثلة عن ذلك من خالل تجاربهم وعالقاتهم الشخصية مع المواطنين األتراك. كما أنهم يرون 

بأن المجتمع التركي يتعامل بطريقة جيدة وودية معهم ويساعدونهم. 

“ أنا أعيش هنا منذ ٨ سنوات ولم أُواجه أي مشكلة، أرى بأن األتراك يتعاملون معنا بطريقة جيدة جداً. عندما كنت      
أسكن في سورية في مدينة الرقة، قام بعض أصحاب البيوت على الرغم من كونهم سوريين بتأجير بيوتهم للُمهجرين      
السوريين اآلخرين داخل سورية بأسعار باهظة. إن كنا نفعل هذا في بعضنا البعض فيجب أال نقول شيئاً عندما يفعل      

الغريب بنا ذلك. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ األتراك لن يقوموا بالخطوة األولى، يجب علينا نحن أن نقوم بالخطوة األولى. إنهم يضعون المسافات بيننا وبينهم      
وأنا أُعطيهم الحق بذلك. من بعد ما أن تقوم بالخطوة األولى يصبحون أصدقاء جيدين جداً معك. “ هاتاي – مجموعة      

نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     
“ بعض األتراك جيدين للغاية ومحبين للخير ، أصبح جيراني األتراك مثل عائلتي هنا. “ استنبول – مجموعة نقاش      

النساء السوريات    

بعض المواطنين األتراك يتصرفون بطريقة جيدة وبعضهم بطريقة سيئة مع السوريين قسم كبير من المشاركين أجاب    
على هذا السؤال بإجابة عامة ، بعبارة أُخرى ، ذُكر بأنه ال يُمكن تعميم المعاملة الواحدة على كل مواطني الجمهورية التركية. فوفقاً 
الذي  الطيبين والمتسامحين والبعض اآلخر  المواطنين األتراك  بلد وفي كل مجتمع ، هناك بعض  الحال في كل  آلرائهم ، وكما هو 

يتصرف بطريقة سيئة ويقومون بالتمييز. 

“ كما هو الحال في كل بلد وفي كل مدينة. هناك الجيد منهم وهناك السيء. لكن بشكل عام الغالبية يتصرفون معنا      
بطريقة سيئة. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ ال يُمكن التعميم ، بعضهم يتصرف معنا بطريقة جيدة جداً. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ البعض يتصرف بطريقة جيدة والبعض اآلخر بطريقة سيئة ويقومون بالتمييز. لكن هذا األمر يحصل في كل دولة. “      

هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     
“ البعض يتعامل بطريقة جيدة والبعض بطريقة سيئة. لكن على الرغم من كل شيء فأنا أُفضل أن أُجاور األتراك.      
ال أحبذ العيش مع السوريين في نفس الحي أبداً ، ألنه يكون هناك العديد من الشباب والرجال وأنا ال أُفضل أن تسكن      

عائلتي هناك. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    

السوريون هم من يُحدودن كيف سيتعامل المواطنون األتراك معهم بالنسبة للمشاركين في مجموعات النقاشات فإن ما    
يحدد كيف سوف يتعامل المواطنون األتراك مع السوريين ليس فقط المواطنين األتراك ورغباتهم ، وإنما أيًضا صورة السوريين العامة 
وكيف يتعامل السوريين مع المواطنين األتراك. فبالنسبة لهؤالء المشاركين ، إن كان السوري يتحدث باللغة التركية ، ويتواصل مع 

المواطنين األتراك ، ويأخذ زمام المبادرة في أخذ الخطوة األولى نحوهم فهم بالتأكيد سوف يعاملونه بشكل جيد. 

“ إنهم يتعاملون معنا هكذا ألننا ال نتواصل معهم. لكن بسبب وضعنا المادي المتردي وعدم وجود الوقت لتعلم اللغة      
التركية فنحن ال نستطيع تحدثها. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ إنهم يتعاملون بشكل جيد جداً ويصبحون أصدقاء مع السوريين الذين يتحدثون التركية. “ أنقرة – مجموعة نقاش      
النساء السوريات    
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“ إن قمت بشرح مشكلتك بالتركي فإنهم يتعاملون معك بشكل جيد ويساعدونك. أنا وعلى الرغم من كوني محجبة      
الكل يتحدث معي ويحبني. لكنهم ال يتعاملون بنفس الطريقة مع كل السوريين. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء      

السوريات     
“ عندما نأخذ نحن الخطوة األولى فسوف يحبوننا. يجب أن نشرح نحن عن أنفسنا لهم ، ألنهم ال زالوا ال يعرفوننا جيداً. “      

هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ السوريين المثقفين والمتعلمين يتفقون جيداً مع األتراك. لكن األتراك ينزعجون من السوريين ألن غالبية السوريين      

في تركيا هم ليسوا من المتعلمين. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين     

١١-ج حياة العمل  

من الواضح أن السوريين يواجهون الصعوبة األكبر في حياتهم في تركيا في مجال العمل. هذا األمر واضح من خالل جميع 
االقتراحات و األسئلة التي ُطرحت على السوريين المشاركين. لهذا ، وبهدف المراقبة الجيدة لهذا األمر ، تم تقديم ثالثة 
مقترحات “ السوريون يتقاضون بدل أتعابهم “ ، و “ السوريين يعملون بسهولة “ ، و “ األتراك يستغلون السوريين “. حيث 
كان أعلى معدل للرفض )عدم الموافقة( ، الذي جاء على هذه المقترحات ، هو خيار “السوريون يتلقون بدل أتعابهم “ بنسبة 
٤٣.٤٪. ، في حين بلغت نسبة الذين  يوافقون على هذا االقتراح ٢٩.١٪. إن تم قراءة هذا األمر من جانب آخر ، ومع 
العلم أن ٩٠٪ من السوريين الذين يعملون في تركيا يعملون في االقتصاد الغير رسمي ، فإن واحد من كل ثالثة موظفين \ 
عاملين سوريين يتلقى بدل أتعابه في العمل. عندما يتم تحويل هذه النسبة إلى النقاط ، نجد أن متوسط )عدم الموافقة ( هو 
٣.٤ من أصل ٥ نقاط ، وبأن أكثر المعترضين على هذا الخيار هم من  النساء ، واألُميين والذين يعملون في “ الوظائف 
التي ال تتطلب مهارة “ ، والذين يعيشون في المناطق الحضرية. كما يُمكن القول بأن خريجي التعليم العالي أو الدراسات 

العليا هم األقل شكايةً من هذا األمر ولو كان ذلك مع فرق طفيف. 
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SB-2019 – جدول ١٠٠ : إلى أي درجة توافق على األمور التالية التي تخص السوريين في تركيا؟ 

الجنس
٢,٧ ٢,٢ ٢,٥ ٢,4 ٢,4 ٢,3 3,٠ ٢,٩ ٢,٩ ٢,٩ 3,١ امرأة 
٢,8 ١,٩ ٢,٢ ٢,3 ٢,6 ٢,٧ ٢,6 3,١ 3,٢ 3,4 3,٥ رجل 

العمر
٢,٧ ٢,٠ ٢,٢ ٢,4 ٢,6 ٢,٧ ٢,٧ 3,١ 3,١ 3,3 3,3 ما بين ١8-٢4 
٢,٧ ٢,٠ ٢,3 ٢,3 ٢,٥ ٢,6 ٢,8 3,٠ 3,١ 3,١ 3,4 ما بين ٢٥-34 
٢,8 ٢,٠ ٢,4 ٢,4 ٢,٥ ٢,٥ ٢,٩ 3,٠ 3,١ 3,3 3,4 ما بين 44-3٥ 
٢,٧ ٢,١ ٢,3 ٢,3 ٢,6 ٢,٥ ٢,6 ٢,٩ 3,٢ 3,3 3,4 ما بين ٥4-4٥ 
٢,8 ٢,٢ ٢,3 ٢,٢ ٢,6 8,٧ ٢,8 3,١ 3,3 3,4 3,٥ ما بين ٥٥-64 
٢,8 ١,8 ٢,4 ٢,١ ٢,٧ ٢,4 ٢,٧ 3,٢ 3,٥ 3,٥ 3,٢ أكبر من 6٥ 

التعليم
٢,٧ ٢,٢ ٢,6 ٢,٧ ٢,3 ٢,3 ٢,8 ٢,8 3,٠ 3,١ 3,3 ال يعرف القراءة والكتابة 
 لم ينهي أي مرحلة دراسية ٢,٧ ٢,٢ ٢,4 ٢,8 ٢,4 ٢,3 ٢,8 ٢,٩ 3,٠ ٢,٩ 3,٢        يعرف القراءة والكتابة لكن 

٢,٧ ١,٩ ٢,٢ ٢,3 ٢,٥ ٢,6 ٢,8 3,٠ 3,١ 3,3 3,3 أنهى المرحلة االبتدائية 
٢,8 ٢,١ ٢,4 ٢,4 ٢,6 ٢,٥ ٢,8 3,٠ 3,١ 3,٢ 3,3 أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,٧ ٢,٠ ٢,٢ ٢,3 ٢,٥ ٢,٧ ٢,8 ٢,٩ 3,١ 3,3 3,4 أنهى المرحلة الثانوية 
3,٠ ٢,4 ٢,٧ ٢,6 ٢,8 ٢,٧ 3,3 3,3 3,3 3,٥ 3,٥ أنهى معهد )سنتين(ـ 
٢,8 ١,8 ٢,٢ ٢,١ ٢,8 ٢,8 ٢,٥ 3,3 3,٥ 3,4 3,8  أنهى المرحلة الجامعية أوبعد الجامعية 

المنطقة

٢,8 ٢,٢ ٢,3 ٢,4 ٢,6 ٢,8 ٢,6 3,3 3,3 3,3 3,4 المدن في المناطق الحدودية 
٢,6 ١,8 ٢,4 ٢,3 ٢,4 ٢,3 3,١ ٢,6 ٢,8 3,٢ 3,3 *المدن األخرى 
٢,6 ١,٩ ٢,٥ ٢,4 ٢,3 ٢,١ 3,٢ ٢,٥ ٢,8 3,١ 3,3 المدن الكبيرة     
٢,٧ ١,8 ٢,٢ ٢,٠ ٢,6 ٢,6 ٢,٧ ٢,٧ 3,٠ 3,4 3,٥ المدن الصغيرة     
٢,٧ ٢,٠ ٢,3 ٢,3 ٢,6 ٢,6 ٢,8 3,٠ 3,١ 3,٢ 3,4 بشكل عام 

 السوريين يريدون
الجنسية التركية

 السوريين ممتنين
للشعب التركي

 السوريين يريدون
البقاء في تركيا

 السوريين سعداء
في تركيا

 السوريين يريدون
الذهاب إلى دولة أخرى

 السوريين يعملون
في تركيا بسهولة

 السوريين في تركيا
يتقاضون بدل أتعابهم

 السوريين
 يستبعدون من قبل

المجتمع

 األتراك يستغلون
السوريين

 السوريين ال يحبون
األتراك

متوسط النقاط

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى.

أما االقتراح القائل بأن “ األتراك يستغلون السوريين “ هو ال يزال عند مستوى منخفض للغاية. حيث عارضت نسبة ٤٣٪ 
من المشاركين السوريين هذا الخيار. أما المؤيدين له بقيت نسبتهم في الـ ٢٠٪. إن متوسط الذين يشتكون من هذا األمر 
يُعادل )٣.٨ نقطة( وهم من الرجال، والفئات العمرية ما بين ١٨ـ٢٤ عاماً، وخريجي المرحلة االبتدائية والمعاهد والقاطنين 

في المدن الصغيرة. 

تُشير جميع هذه الردود المقدمة على المقترحات إلى صورة يُمكن تقييمها على أنها “ إيجابية “ تتجاوز توقعات الناحية 
العملية، حيث تتم مواجهة أكثر المشاكل الجدية فيها باستثناء العمل المسجل.  األهم من ذلك هو المسار اإليجابي للنتائج 

مع مرور الوقت. 

١١-د مفهوم السعادة  

هناك أهمية خاصة تُبديها دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “  حول موضوع “ مدى سعادة “ السوريين في معيشتهم في 
تركيا. واألهم من ذلك ، هو قياس التغيير في هذا الشعور مع مرور الوقت. حيث بلغت النسبة اإلجمالية للذين وافقوا على 
خيار “ السوريين سعداء في تركيا “ بإجابات “ موافق “ و “ موافق جداً “ الـ ٣٣.٧٪ في دراسة عام ٢٠١٧ ، بينما ارتفع 
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هذا المعدل في دراسة عام ٢٠١٩ ليصبح ٤٨.١٪. في حين أن معدل أولئك الذين أشاروا بـ “ ال أوافق “ و “ ال أوافق 
إطالقاً “ في دراسة عام ٢٠١٧ كان ٢١.٩٪ ، حيث انخفض هذا المعدل في دراسة عام ٢٠١٩ ليصبح ١٦.٤٪. لذا يرى 
المشاركين في االستبيانات بأن السوريين في تركيا هم سعداء ، ويبدوا أن هذا األمر هو في اتجاه تصاعدي. كما أنه عند 
توزيع نسب الحياديين أو المترددين بشأن هذا الخيار والذي كانت نسبتهم )٢٥.٩٪( مع الذين أشاروا إلى خيار “ ال أعلم \ 
ال توجد إجابة )٩.٦٪( على الخيارات األًخرى ، فإن إجمالي نسبة الذين يعتبرون بأن السوريين هم سعداء في تركيا تبلغ 
الـ ٧٥٪  اعتباراً لعام ٢٠١٩. كما تم دعم هذه النسبة في مجموعات النقاشات المركزة على الرغم من تعقيد هذا المفهوم. 

  
نتائج مجموعات النقاشات المركزة : مفهوم سعادة السوريين في تركيا

ُسئل المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة ما إن كان السوريين في تركيا سعداء أم ال. حيث أن هذا السؤال لم يتم طرحة بنيّة فهم 
االعتقادات الشخصية للمشاركين بل بأخذ اإلجابات عن السوريين كُكل من وجهة نظر المشاركين.

“ السوريين سعداء في تركيا”:  أفاد جزء كبير من المشاركين في مجموعات النقاشات بأن السوريين سعداء في تركيا.    
وفقًا للمشاركين في هذه المجموعة، هناك سببان رئيسيان لعيش السوريين بسعادة في هذا تركيا: ١( تركيا لم تفتح فقط أبوابها في وجه 
السوريين بل أمنت لهم بيئة آمنة للعيش بأمان وراحة، ٢( بحسب بيان عدد أقل من المشاركين، السوريين في تركيا سعداء ألن الشعب 
التركي احتضن السوريين وأظهر لهم الحب والرحمة. وفقاً للمشاركين، فإنه يمكن رؤية وفهم أن السوريين سعداء في تركيا ألنهم ال 
زالوا يعيشون فيها. كثير من المشاركين أفادوا بأنه لو لم يكن السوريين سعداء في تركيا لكانوا ذهبوا إلى دول أخرى كالدول األوروبية 

أو العربية. 

“ السوريين سعداء في تركيا ألنهم هربوا من الحرب و هم هنا في أمان. السوريون وجدوا العمل والراحة هنا      
وأصبحوا يعيشون في وسط أكثر انفتاحاً. لما ال يكونون سعداء. لكن ال تزال كلمة الجئ تجعلهم تعيسين في بعض      

األحيان. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ نحن نعيش في أمان في تركيا وأصبح للعديد من السوريين أعمال جيدة هنا وأوضاعهم المادية هي في تحسن مع      
مرور الوقت. برأيي هم سعداء. حتى وإن أصبحت األمور جيدة بنسبة ١٠٠٪ في سورية فإن السوريين سوف يبقون      

في تركيا ألنهم سعداء هنا وقاموا بتأسيس حياتهم هنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ نحن سعداء في تركيا. ألن تركيا هي بلد آمن. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ سعداء جداً. لكن إن أُعطيت الجنسية التركية لهم سوف يصبحوا أكثر سعادةً. “     
استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات    

“ السوريين سعداء في تركيا، جيراننا األتراك هنا يحبوننا ويساعدوننا. “     
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

من الناحية األخرى، فقد أفاد بعض المشاركين أنه على الرغم من عدم محبة الشعب التركي لهم ومواجهتهم للعديد      
من المشاكل إال أن السوريين مازالوا سعداء في تركيا:     

“ على الرغم من مواجهتي للعديد من المشاكل إال أنني أُريد البقاء في تركيا. بشكل عام تركيا هي أفضل من العديد      
من الدول العربية. لهذا أعتقد بأن السوريون هنا سعداء. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ سعداء جداً. العديد من األتراك ال يحبوننا ولربما يكونون على حق ، لربما نحن من هم على خطأ لكننا سعداء هنا. “      
استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     

بقيو لما  هنا  سعداء  السورييون  يكن  لم  لو  برأيي  زمن  منذ  ذهبو  قد  اوربا  في  العيش  ارادو  الذين  “السوريين      
” غازي عنتاب - مجموعة نقاش موظفي المنظامات السوريين     

“ قام السوريون الذي يريدون العيش في أوروبا بالذهاب إلى الدول األوروبية منذ مدة ، برأيي من بقي في تركيا      
هو سعيد ألنه لو لم يكن سعيداً لذهب إلى أوروبا. “ هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     

“ بعض السوريين سعداء في تركيا والبعض اآلخر ليس كذلك “: في الواقع ، وفي طريقة مشابهة لإلجابات أعاله ،    
ذكرت غالبية المشاركين بأن هناك مقياس واسع لقياس مدى السعادة ومدى التعاسة لدى السوريين في تركيا. واألكثر إثارة لالهتمام في 
إجابات هؤالء المشاركين كانت العوامل التي يعتقد السوريون أنها ضرورية لسعادتهم. في هذا السياق ، أشير إلى العوامل االقتصادية 
بشكل بارز مرة أخرى. جزء كبير من المشاركين أشار إلى أن “ الذين لديهم دخل مرتفع “ ، “ والذين لديهم عمل جيد “ ، بمعنى آخر من 
لديهم وضع مادي جيد في تركيا هم السعداء في تركيا أما بقية السوريين فهم ليسوا سعيدين في تركيا. إن “السعادة” من مفهوم االرتياح 
المادي لدى المشاركين هي موجودة لدى نسبة ٪40 من السوريين و ٪50 بالنسبة للمشاركين اآلخرين و بنسب قليلة جداً بالنسبة لبعض 
المشاركين. كما أن العامل الثاني الذي يُساهم في سعادة السوريين هو معرفة اللغة التركية. وفقًا لهذا الرأي ، فإن معرفة اللغة التركية 
تسمح للسوريين بالتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل وأكثر ارتياحاً ، وتمكنهم من التواصل مع المجتمع التركي وتحميهم من التمييز والعزلة 

االجتماعية ، مما يُمهد الطريق لنجاهم من الناحية االقتصادية. 

“ السوريين الذين  لديهم معاشات ثابتة ووضعهم المادي جيد هم السعداء في تركيا. أما البقية فهي غير سعيدة. “      
أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ الطالب والذين يعرفون اللغة التركية ومن لديهم دخل شهري جيد وحالة مادية جدية هم سعداء جداً. ألننا نستطيع      
أن ندافع عن أنفسنا ويرانا األتراك على أننا أمثلة جيدة وبالتالي يتصرفون معنا بطريقة جيدة. “     

أنقرة – مجموعة  نقاش النساء السوريات    
“ نسبة ٥٠٪ سعداء. تركيا هي ليست وطننا لهذا ال يُمكن أن يكون الكل سعيد هنا. “    

غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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١٢. االنسجام   

في دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ ، تمت محاولة الحصول على أدلة حول المشاعر الُمتبادلة بين المجتمعين ، والتي 
تعد مجاالً مهماً للحياة السلمية المشتركة. لهذا فإن وجهة النظر “ الضمنية “ هي مهمة جداً. في هذا الصدد ، تم اختبار آراء 
السوريين المشاركين من خالل ستة مقترحات مختلفة بأسلوب اإلجابات متعددة حول هذا األمر. من بين الخيارات الستة 
الواردة في الجدول أدناه ، حصل أكبر دعم على اقتراح مفاده بأن “ السوريين يبذلون جهوًدا لالنسجام مع المجتمع التركي 
“ على نسبة )٤٧.٦٪( . يلي هذا الخيار ، االقتراح القائل بأن  “ السوريون ممتنون للمجتمع التركي “ بنسبة )٤١.٨٪( 
و “ السوريون يحبون المجتمع التركي “ بنسبة )٤١.٦٪(. أما نسبة السوريين الذين يعتقدون بأن “ السوريون يتعاملون 
باحترام مع المجتمع التركي “ كانت ٣٥.٩٪. كما قدم السوريين الدعم المنخفض للغاية  للخيارين “ السلبيين “ بعكس النسب 
المرتفعة على الخيارات اإليجابية مما يجعل الصورة العامة تخلق تفاؤالً. حيث أن نسبة السوريين الذين اختاروا االقتراح 
الذي مفاده بأن “ السوريون ال يحبون المجتمع التركي على اإلطالق “ كانت ١.١٪ ، كما بقيت نسبة الذين أشاروا إلى خيار 

“ السوريون يستغلون المجتمع التركي “ عند ٠.٨٪.

ياُلحظ أن معظم التأييد الذي جاء على اقتراح “ السوريون يحاولون االنسجام مع المجتمع التركي “ )٤٧.٦٪( جاء من 
النساء و من السوريين في منتصف العمر. كما كانت نسبة الذي أيدوا االقتراح بأن “ السوريون ممتنون للشعب التركي “ 
)٤١.٨٪( مدعوًما من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين ٤٥-٦٤ عاماً ، وخريجي المعاهد والسوريون الذين يعيشون 
“ نسبة )٤١.٦٪(   في المدن الكبرى. باإلضافة إلى ذلك ، حصد تأييد خيار “ السوريون يحبون المجتمع التركي كثيراً 
حيث كان مدعوماً أكثر من قبل الفئة العمرية ما بين ٤٥ـ٥٤ عاماً ومن الرجال أكثر من النساء ، ومن خريجي المرحلة 
االبتدائية والذين يعيشون في المدن  الكبرى. أما التأييد الذي جاء على اقتراح “ السوريون يتعاملون باحترام تجاه المجتمع 
التركي “ )٣٥.٩٪( فقد حاز على دعم أكثر من الرجال ، والذين تجاوزوا الـ ٦٥ عاماً ومن السوريين الذين يعيشون في 

المدن الكبرى.

  

“ السوريين ليسوا سعداء في تركيا “: أفادت نسبة كبيرة من المشاركين بأن السوريين ليسوا سعيدين في تركيا. وبحسب    
المشاركين ، الذين يعتقدون أن معظم السوريين غير سعداء ، فهناك ثالثة أسباب رئيسية لهذا الوضع: ١( الصعوبات االقتصادية وسبل 
العيش ؛ ٢( التمييز وزيادة الكراهية ضد السوريين ، ٣( التعاسة النابعة من التخلي عن وطن والقدوم إلى تركيا. أهم العوامل التي جعلت 
السوريين غير راضين عن معيشتهم في تركيا هي تكلفة المعيشة في تركيا ، وظروف العمل الصعبة وصعوبة الحصول على دخل 

منتظم. 

لهم في تركيا جيدة. “ التركية وال أعمال  اللغة  الباقي فهم غير سعداء ألنهم ال يعرفون  أما  “ ١٠٪ منهم سعيد      
    أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين

“ لكي نكون سعداء هنا يجب أن يكون لدينا مصدر دخل واستقرار. وبسبب أن غالبية السوريين ليس لديهم هذه      
األمور فهم غير سعداء. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ بالتأكيد نحن لسنا سعداء . السعادة تتطلب المال واالستقرار والراحة. السوريون يعملون ليالً ونهاراً وال يستطيعون      
مواكبة األمر. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ السوريون ليسوا سعداء في تركيا ألن المعيشة في تركيا غالية جداً. يعمل العديد من األشخاص في العائلة الواحدة      
ومع ذلك ال يُمكننا العيش براحة مادية. أطفالنا أيضاً تركوا الدراسة وبدأوا بالعمل. “ غازي عنتاب – مجموعة      

نقاش النساء السوريات    

“ السوريين في تركيا مرتاحين وآمنين لكنهم ليسوا سعداء “:  وفقًا لهذا الرأي ، فإن أولئك الذين يوفرون الحد األدنى    
من متطلبات العيش وعلى الرغم من كونهم يعيشون في أمان هنا إال أن هذا الوضع المادي ال يجعلهم سعداء في تركيا. لهذا السبب ، 
فإنه على الرغم من راحة السوريين في تركيا وخروجهم من وضع الحرب األهلية التي هدمت حياتهم في سورية ، إال أنه و بالنظر إلى 

حياتهم قبل الحرب فهم ليسوا سعداء هنا. 

“ لربما نحن لسنا سعداء لكننا نعيش في تركيا بشكل مريح. النساء المطلقات واألرامل والمنفصالت يستطيعون      
العيش هنا براحة وتربية أطفالهم. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ عندما نقارن أنفسنا مع السوريين الذين يعيشون في سورية نجد أننا سعداء وفي وضع جيد للغاية هنا. لكن ليس      
الكل هنا سعيد، العديد من السوريين يريدون العودة في أقصى وقت ممكن. نحن نتعرض للكثير من التمييز والتفرقة      

وال نأخذ حقوقنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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ال يوجد تعريف معين لـ “ االنسجام “ يتفق عليه الجميع وذلك ألنه يُعد موضوع شائك وُمعقد للغاية. حيث أنه في “ االنسجام 
“ يظهر مفهومي “ الهرمية “ و “ التوجيه “ عند طرح سؤال “ لمن ولماذا االنسجام؟ “. كما يُمكن القول بأن آراء ونهج 
المجتمع المستضيف \ المحلي ، أي “مستوى القبول االجتماعي” ١٤٣ ، هي الُمحددات الرئيسية لهذه العملية. وليس هناك شك 
في أن القدرة االستيعابية للمجتمع ، ونقاط الضعف الموجودة فيه ، والمشاكل العامة التي أوجدتها األعداد الكبيرة القادمة 
لها أيضاً تأثير في عمليات االنسجام.  إن وجهات نظر السوريين حول مسألة “ انسجامهم “ في المجتمع هي قضية أُخرى 
مهمة في هذا الشأن. حيث تم توجيه سؤال “ إلى أي مدى انسجم السوريين في تركيا \ مع المجتمع التركي؟ “ إلى المشاركين 
السوريين الذين بلغ عددهم الـ٣.٦ مليون في تركيا )والذي يُمثلون ٥٪ من سكان تركيا(. على عكس النهج العام في المجتمع 
التركي ، يعتقد ٥١.٦٪ من السوريين بأن السوريين قد انسجموا مع المجتمع التركي “ بالكامل “ و “ إلى حد كبير “. بينما 
أفادت نسبة ٣٦.٩٪ بأن السوريين انسجموا بشكل جزئي مع المجتمع التركي. وكانت النسبة اإلجمالية للسوريين الذين 

يعتقدون بأن السوريين “ انسجموا قليالً “ أو “ لم بنسجموا أبداً  “ هي ٨.٥٪ فقط.

١٤٣      انظر:م. مراد أردوغان (٢٠١٨) (الطبعة الثانية املوسعة) السوريون يف تركيا: القبول االجتامعي واالنسجام ، مطبعة جامعة بيلجي ، اسطنبول

SB-2019 – جدول ١٠١ : إلى أي مدى انسجم السوريين مع المجتمع التركي \ في تركيا؟ 

# %

8,4 ١١٩ انسجموا بشكل كامل 
43,٢ 6١3 انسجموا بشكل كبير 
36,٩ ٥٢3 انسجموا بشكل قليل 
 ً 6,٧ ٩٥ انسجموا بشكل قليل جدا
١,8 ٢٥ لم ينسجموا على اإلطالق 
3,٠ 43 ال أعلم \ ال توجد إجابة 
١٠٠,٠ ١4١8 المجموع 

من المعروف أن مفهوم “ االنسجام “، أي “ uyum “ في اللغة التركية، هو مفهوم ُمعقد. ولهذا فقد يرفض البعض استخدام 
 “ تُستخدم مصطلحات مثل  لذلك   .“ العزلة   “ الهرمية و  إلى  يؤدي  والذي  االندماج  أي   “  entegrasyon “ ُمصطلح
التكيف “ أي )adaptasyon( أو “ التوافق “أي )harmonizasyon( أو “ االنسجام “ أي )uyum(في اللغة الرسمية 
في تركيا. تتناول قضية االنسجام عالقات كل من المجتمع المحلي والقادمون الجدد. في الواقع من المعروف أن المرجع 
األساسي والمثالي “ لثقافة التعايش السلمي المشترك” يتكون من مرجعين هامين هما الدولة والمجتمع. في هذا الصدد، إن 
سؤال “ لما االنسجام “ ال يقل أهمية عن أي من الجهات الفعالة التي نتحدث عنها في عملية االنسجام، أما السؤال الثاني 
الهام فهو “ لمن االنسجام “. لذلك، يُمكن ألولئك الذين يتشاركون الجغرافية والحياة اليومية نفسها أن يتحدثوا عن عمليات 

ومراحل االنسجام المختلفة. مع ذلك، من الواضح أن “ القبول االجتماعي “ هو أولوية هذه العملية برمتها. 

لمعرفة كيف يرى السوريين أنفسهم داخل عملية االنسجام، ُوجه سؤال “ برأيك إلى أي مدى انسجم السوريين في تركيا \ مع 
المجتمع التركي؟ “. حيث كانت إجابات المشاركين السوريين على هذا السؤال ملفتة للنظر وتكشف اختالف وجهات النظر 
في عمليات االنسجام بين المجتمعين. فعلى عكس التوجه العام لدى المجتمع التركي، تعتقد نسبة ٥١.٦٪ من السوريين 
بأن السوريين في تركيا “ انسجموا بشكل كامل “ و “ بشكل كبير “ مع المجتمع التركي. أما نسبة ٣٦.٩٪ منهم تعتقد بأن 
السوريين في تركيا انسجموا “ بشكل قليل”. أما النسبة اإلجمالية لهؤالء السوريين الذين يعتقدون بأن السوريين في تركيا “ 
انسجموا بشكل قليل جداً “ و “ لم ينسجموا على اإلطالق كانت ٨.٥٪ فقط. يجب اإلشارة إلى أن المشاركين األتراك الذين 
أفادوا بأن السوريين “ لم ينسجموا \ لن ينسجموا على اإلطالق “ والسوريين الذين أفادوا بأنهم “ انسجموا تماماً “ تُظهر 

وجود “ اعتقاد “ معين لدى الطرفين. لكن هذه االعتقادات، قد تلعب دور العائق في هذه العملية في المستقبل. 
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بالنظر إلى البيانات الديمغرافية، نجد بأن الرجال والفئات العمرية التي تتراوح بين ٥٥ و٦٤ عاماً وخريجي التعليم العالي 
والقاطنين في المدن الصغيرة هم أكثر المشاركين الذين أيدوا بأن السوريين في تركيا قد “ انسجموا بشكل كامل “. 

لكن بالنظر إلى الصورة الكاملة، نجد بأن السوريين إيجابيين أكثر بكثير من المجتمع التركي حول قضية االنسجام، حيث 
يُمكن أن يخلق هذا األمر تأثير ذو اتجاهين لعملية االنسجام: ١. قد يُهمل السوريين أدوارهم في عملية االنسجام ويُحملوا 
أعباء هذه المهمة للمجتمع التركي بقولهم “ نحن انسجمنا، فإن كان هناك مشكلة تخص هذه العملية فهي مشكلة المجتمع 

التركي “، ٢. قد تكون عملية االنسجام أسهل إن تعزز شعور السوريين بأنهم جزء من هذا المجتمع الكبير. 

 .“ self integration “ يُمكن التعبير بأن نظرة السوريين إلى مسألة االنسجام تعتبر على أنها “ انسجام ذاتي “ أي
تشير نتائج دراسة السوريين بأن ردود فعل ومخاوف المجتمع )المستضيف( يتم تجاهلها وأن عملية االنسجمام العفوي 

تدخل حيز التنفيذ. 

SB-2019 – جدول ١٠٢ : إلى أي مدى انسجم السوريين مع المجتمع التركي \ في تركيا؟ )٪(

 \ ال أعلم  لم ينسجموا على  انسجموا بشكل  انسجموا   انسجموا  
ً بشكل قليل  انسجموا بالكامل    بة اإلطالق قليل جدا ال توجد إجا
    بشكل كبير   

الجنس
٥,3 ٢,٠ ٩,4 3٩,4 3٩,3 4,6 امرأة 
١,٧ ١,6 ٥,٠ 3٥,3 4٥,٧ ١٠,٧ رجل 

العمر
3,6 ٢,٩ 6,١ 3٩,٢ 38,4 ٩,8 ما بين ١8-٢4 
٢,٢ ١,6 6,٠ 34,٩ 4٧,١ 8,٢ ما بين ٢٥-34 
٢,6 ١,3 ٧,٥ 38,4 4١,٩ 8,3 ما بين 44-3٥ 
4,4 ٢,8 ١٠,١ 36,٠ 38,8 ٧,٩ ما بين ٥4-4٥ 
3,٥ - 3,6 3٩,3 4٢,٩ ١٠,٧ ما بين ٥٥-64 
٥,٧ - ٢,٩ 3١,4 6٠,٠ - أكبر من 6٥ 

التعليم
٥,8 ٢,3 ١4,٩ 46,٠ ٢٩,٩ ١,١ ال يعرف القراءة والكتابة 
 يعرف القراءة والكتابة لكن لم 
 ينهي أي مرحلة دراسية 

- ٢٧,4 ٥4,8 ٢,٧ - ١٥,١

4,4 ٢,٧ 6,٧ 3٥,١ 4٠,٥ ١٠,6 أنهى المرحلة االبتدائية 
٢,٩ ٢,١ 4,٢ 3٥,4 46,٥ 8,٩ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,3 ١,8 6,٥ 4٠,6 4٠,6 8,٢ أنهى المرحلة الثانوية 
- - ٥,3 4٧,3 4٥,6 ١,8 أنهى معهد )سنتين(ـ 
١,١ - ٥,6 ٢٥,٥ ٥6,6 ١١,٢ أنهى المرحلة الجامعية\ما بعد الجامعية 

المنطقة
3,٢ ٠,4 ٥,١ 3٧,٧ 4٥,4 8,٢ المدن في المناطق الحدودية 
٢,٩ 3,٩ ٩,٢ 3٥,٥ 3٩,٩ 8,6 *المدن األُخرى 
3,3 ٢,٧ ١١,٧ 3٩,4 38,3 4,6 المدن الكبيرة    
٢,٢ 6,3 4,٢ ٢8,٠ 4٢,٩ ١6,4 المدن الصغيرة    
3,٠ ١,8 6,٧ 36,٩ 43,٢ 8,4 بشكل عام 

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى. 
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: تقييم السوريين لعملية انسجامهم: هل انسجم السوريين؟ 

في مجموعات النقاشات المركزة التي أُقيمت مع مواطني الجمهورية التركية أعربت الغالبية عن رأيها بأن السوريين لم ينسجموا في 
البالد. وعليه فقد تم توجيه األسئلة في نفس النطاق إلى مجموعات نقاش السوريين. من بعد مناقشة درجة انسجام السوريين في تركيا، 

ُسئل المشاركون عما إن كانت عملية االنسجام تتطور في اتجاه إيجابي أم سلبي. 

السوريين انسجموا في تركيا: أدلى جزء كبير من المشاركين السوريين برؤية إيجابية ومتفائلة النسجام السوريين في    
تركيا. وفقاً لهؤالء األشخاص، فقد انسجم جميع السوريين في تركيا بدرجة معينة. حيث أفاد غالبية المشاركين في مجموعات النقاشات 
بأن هناك درجة جيدة من االنسجام. باإلضافة إلى ذلك، قيل بأن بعض المجموعات الديمغرافية السورية تنسجم بسرعة وسهولة أكبر من 
غيرها. كما ذكروا بأن األطفال والشباب السوريين الذين يتلقون تعليمهم في تركيا قد انسجموا أكثر من غيرهم في تركيا. من خالل هذه 
النظرة المتفائلة في عملية االنسجام في تركيا، وضح المشاركون بأن السوريين ال يواجهون أي مشكلة في عملية االنسجام بتركيا وذلك 
بسبب القرب \ التشابه الثقافي بين تركيا وسورية. بينما كان يعبر بعض المشاركين عن آرائهم حول االنسجام، ذكروا بأن السوريين هم 
أشخاص اضطروا لمغادرة بالدهم بسبب الحرب وبأنه ال يوجد ليدهم خيار سوى االنسجام والتكيف مع البالد والمجتمعات التي ذهبوا 

إليها. لذلك، فقد أعربوا بأنه من الطبيعي أن ينسجم السوريين في تركيا وبأن هذه العملية سوف تتحسن مع مرور الوقت ال محالة
“ برأيي انسجم جميع السوريين في تركيا. لدي ثالثة أوالد يدرسون في الجامعات التركية، وجميع أصدقائهم هم من      
األتراك، وهم منسجمين للغاية معهم. إننا ننسجم بشكل أكبر عندما يقوم بعض األتراك بمساعدتنا والتودد إلينا. “      

استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ لقد انسجم العديد من السوريين، بعض األتراك جيدون للغاية مع السوريين ويساندونهم. “     

استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

ذكر بعض المشاركين بأن بعض المجموعات الديمغرافية السورية انسجمت بشكل أسرع وأكثر سهولة من غيرها. حيث تم اإلشارة إلى 
أن األطفال والشباب السوريين الملتحقين بنظام التعليم التركي يحققون قدراً أكبر من االنسجام. 

“ أكثر من انسجم هم أطفالنا. المسنين لم ينسجموا ألن تعلمهم للغة التركية هو أمر صعب. أصبح أطفالنا يتحدثون      
باللغة التركية فيما بينهم. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ إن أوالدنا هم أكثر من انسجم ألنهم يستطيعون التحدث باللغة التركية مع األتراك ويذهبون إلى المدارس التركية      
مع أقرانهم. لربما أننا لم ننسجم بشكل كامل في تركيا لكننا اعتدنا على العيش هنا. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

أوضح بعض المشاركين أن سبب تفائلهم بشأن انسجام السوريين في تركيا وعدم مواجهتهم للمشاكل في هذا الشأن 
هو أمر يتعلق بالقرب \ التشابه الثقافي بين تركيا وسورية. 

الممثالة مع األتراك، ولهذا أعتقد بأن أغلبية السوريين انسجموا في تركيا. إن الرجال  التقاليد  العديد من  لدينا   “     
النساء بسبب ذهابهم إلى العمل وتواصلهم بشكل أكبر مع المجتمع. لكن المدرسين  السوريين يتأقلمون أكثر من      
السوريين واألتراك لم ينسجموا بعد، حتى أنهم ال يلقون التحية على بعضهم البعض في المدارس. “ هاتاي- مجموعة      

نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     
“ أعتقد بأننا تكيفنا ألن الثقافتين متشابهتين. لم نتكيف كثيراً عندما كانت هناك موجة هجرة ألن الجميع كان يحلم      
بالذهاب إلى أوروبا. لكن بشكل عام، يجب علينا تعلم التاريخ التركي وأن نكون قوميين أتراك لنتكيف بشكل كامل      

في تركيا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ ال يُمكن أن ننسجم تماماً إن كنا تحت وصف الحماية المؤقتة. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    

حين تعبير بعض المشاركين عن آرائهم حول اإلنسجام، ذكروا بأن السوريين ليس لديهم خيار سوى االنسجام مع البلد والمجتمع الذي 
أتوا إليه وذلك ألنهم اضطروا إلى مغادرة بالدهم بسبب الحرب، وأعربوا بأنه من الطبيعي أن ينسجم السوريين في تركيا وبأن هذه 

العملية سوف تتحسن مع مرور الوقت ال محالة. 

“ عليهم االنسجام ألنهم أتوا من الحرب، أعتقد أنهم بدأوا باالنسجام منذ السنوات األولى. إنهم يعملون ويدرسون      
هنا. ال يوجد أي حاجز بين األتراك والسوريين. لكن بعض السوريين بدأوا باإلنغالق على أنفسهم. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين     
“ السوريون لم ينسجموا فقط في تركيا. بل انسجموا في كل مكان. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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جزء من السوريين فقط انسجم في تركيا:  بالنسبة إلفادات بعض المشاركين، فإن االنسجام قد بدأ بين أطياف المجتمع    
السوري في تركيا لكنه من المبكر الحديث عن انسجام غالبية السوريين، لكن جزءاً منهم قد انسجم. وبحسب وجهة النظر هذه، هناك 
العديد من الحواجز التي تقف أمام عملية االنسجام كما أنها سوف تستغرق وقتاً أطول. ففي السنوات القليلة التي تلت بداية الهجرة إلى 
تركيا، تمكنت مجموعات سورية معينة فقط من االنسجام وهي تمثل أقلية بين السوريين. وفقاً لهؤالء المشاركين، فإن المجموعات التي 

انسجمت هي الشباب الذين تم ذكرهم في األعلى ممن يتحدثون التركية والتركمان واألطفال الذين يذهبون إلى المدارس التركية.

“ ٤٠٪ منهم انسجم. أكثر من انسجم منا هم التركمان والذين يتحدثون اللغة التركية. نحن ال نستطيع تعلم التركية      
ألنه ال وقت لدينا. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ أكثر من انسجم هم األطفال والنساء. أطفالنا تذهب إلى المدارس التركية وتتعلم اللغة التركية هناك. أما النساء      
فهم يتواصلون مع الجارات وينسجمون معهم. بعض النساء بدأن بتعلم الطبخ التركي. “ أنقرة – مجموعة نقاش      

أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ القليل انسجم. قبل سنوات لم نكن منسجمين على اإلطالق لكن مع إغالق المدارس المؤقتة بدأ أطفالنا بتكوين      
عالقات اجتماعية أفضل مع األوالد األتراك والمدرسين. وبسبب تعلم األطفال للغة التركية أصبحت عالقتنا مع      

الجيران أفضل، وبدأنا نصبح أصدقاء أكثر. “ أنقرة- مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ الكثير من السوريين أصبحوا يتصرفون كاألتراك، والكثير منا انسجم بشكل جيد مع معهم. برأيي 6٠٪ من      
السوريين في تركيا انسجموا مع المجتمع. في المستقبل القريب، الكل سوف يحترمنا أكثر ألننا بدأنا بتطوير أنفسنا. “      

أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ أطفالنا انسجموا ١٠٠٪ ألنهم يتلقون التعليم هنا وتعلموا اللغة التركية. الجيل األول لن ينسجم في تركيا بأي شكل،      
ألننا نشأنا وترعرعنا وتلقينا تعليمنا في سورية لهذا ال يُمكننا االنسجام مع ثقافة جديدة. “ هاتاي – مجموعة نقاش      

الحاصلين على الجنسية التركية     
“ بعض الطبقات من السوريين انسجمت. نحن نحب األتراك لكنني أعتقد بأنهم ال يريدوننا أن ننسجم. أذهب في      
بعض األحيان إلى مكتب األمم المتحدة حيث تقام بعض النشاطات واالجتماعات التي تخص االنسجام. في أول يوم      
للنشاط لم نروق لألتراك الموجودين وكان وجههم عابس. بعد مرور أيام، وعندما بدأنا بالتحدث عن أنفسنا تغيرت      

مالمح وجوههم وفي آخر اجتماع لنا كنا كالعائلة الواحدة. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     

لم يستطع السوريين االنسجام في تركيا: بالنسبة لهؤالء المشاركين، فإن السوريين لم ينسجموا على اإلطالق في تركيا    
كما أن االنسجام لن يحدث أبداً. فاألشخاص الذين رسموا هذه الصورة المتشائمة، لوحوا إلى أنه على المجتمع التركي أن يتقبل السوريين 
لكي يحدث االنسجام، لكنهم في الواقع ال يتقبلون ويقبلون السوريين. كما قالوا بأن السوريين الذين تجاوزوا سن معينة ليس لديهم فرصة 

كبيرة لالنسجام ألنهم ال يستطيعون تعلم التركية بسهولة، وهي واحدة من الشروط الرئيسية لالنسجام. 

“ السوريين لم ينسجموا في تركيا ألنهم خائفين، الكل يخاف من أن يُرحل إلى خارج البالد وال يوجد لدينا حياة      
مستقرة. نحن فقط نحاول االعتياد على الحياة هنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات      

“ لم ينسجموا كثيراً. خاصة السوريين الذين يعانون من أوضاع مادية سيئة فهم يعملون طوال النهار وال يقيمون      
أي عالقات اجتماعية مع األتراك. لقد انسجمنا مع العمل لساعات طويلة والرواتب الزهيدة فقط. “ أنقرة – مجموعة      

نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ برأيي ٢٠٪ فقط من السوريين انسجموا في تركيا. األتراك ال يتقبلون وجودنا ونحن ال نستطيع تكلم اللغة التركية.      

السوريين اعتادوا على األتراك. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ الغالبية لم تنسجم ألن األتراك ال يقبلونا ويقومون بالتمييز. لربما السوريين في باقي المدن التركي هم منسجمين      

أكثر من السوريين في استنبول. “ استنبول – مجموعة نقاش طالب الجامعات السوريين     

ُسئل المشاركون السوريون عن كيفية تقييمهم لمسار االنسجام. مقارنة بسؤال االنسجام الحالي، يُمكن القول أن المزيد من المشاركين قد 
رسموا صورة متفائلة في هذا السؤال. في الواقع، قال المشاركين بأن عملية انسجام السوريين في تركيا تسير في اتجاه إيجابي وبأنهم 

يعتقدوا بأنهم سوف ينسجمون بشكل أفضل في المستقبل مما هم عليه اليوم في تركيا. 

إن مسار عملية االنسجام في تركيا يتجه باتجاه جيد:  يقول المشاركين المؤيدين لهذا الرأي، بأنهم بنوا ثقتهم بشأن مستقبل أفضل 
لعملية االنسجام بناًء على ثالثة عناصر رئيسية: )أوالً(: واألهم، بأن مخططات الدولة التركية بشأن االنسجام قد بدأت بالفعل وهي تسير 
في اتجاه إيجابي ومناسب تماماً. )ثانياً(: وفقاً للمشاركين، سوف يعتاد السوريين على حياتهم في تركيا أكثر مع مرور الوقت، وسوف 
يطورون من أنفسهم ويؤدون واجباتهم المتعلقة في االنسجام. )ثالثاً(: وأخيراً، أعرب المشاركون عن اعتقادهم أنه مع مرور الوقت، 

سوف يتحسن التفاعل والتواصل بين السوريين والمجتمع التركي مما سوف يُقرب األفراد من بعضهم البعض في كال المجتمعين. 

“ برأيي الوضع يتجه نحو األفضل. لقد أجبرت الدولة أصحاب العمل اآلن بإعطاء الضمانات االجتماعية )التأمين(      
للسوريين، فإن استمر الحال هكذا سوف تتحسن األمور وسوف يتم االنسجام بشكل أكبر. “ أنقرة – مجموعة نقاش      

أرباب العمل والعاملين السوريين     
“ برأيي الوضع يتجه نحو األفضل. إن قامت الحكومة التركية باإلجراءات الصحيحة فسوف يصبح األمر أفضل      

مما عليه. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ سوف تتحسن األمور مع الوقت. ألنه مع الوقت تزداد أعمالنا وعالقتنا مع األتراك وتصبح أفضل. لكي تسير      

األمور بمسار أفضل يجب إجبار السوريين على تعلم اللغة التركية. “     
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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“ يجب علينا أن نبذل مجهود مضاعف ونكون مثال يحتذى به أمام أطفالنا. الدولة تقدم لنا الدعم بقدر ما تستطيع      

وأوالدنا أصبحوا يذهبوا إلى نفس المدارس التي يذهب لها األطفال األتراك. “     
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ برأيي على الجميع أن يبذل ما في وسعه. يجب على الدولة أن تقوم بتخطيط عملية االنسجام وعلى السوريين أن      
يقوموا بجهد أكبر وعلى الشعب التركي أن يقبل وجودنا في تركيا، بذلك يصبح كل شي أفضل مما هو عليه اآلن. “      

هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية    
“ بعد ٤ـ٥ سنوات سوف تصبح األمور أفضل بطبيعة الحال، فأطفالنا يذهبون إلى المدارس التركية. لكن على الدولة      

التركية أن تبذل مجهوداً أكبر في مساعدتنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية    
“ سوف يعتاد علينا األتراك مع مرور الوقت وسوف ننسجم أكثر. لكن ليصبح الحال أفضل على الحكومة التركية      
أن تقوم بمشاريع تدعم االنسجام. قد يصبح الوضع أفضل مما هو عليه،  لو تحدث السياسيون األتراك بإيجابية      
أكثر عن السوريين، ولربما يبدأ المجتمع التركي بتقبلنا أكثر. أما السوريون فيحتاجون أيضاً إلى التعبير والدفاع عن      

أنفسهم بشكل جيد ومحترم. “ استنبول – مجموعة نقاش طالب الجامعات السوريين    

إن مسار عملية االنسجام في تركيا يتجه باتجاه سيء:  على عكس اآلراء التي أُبديت في األعلى، صور بعض المشاركين توقعات 
أكثر تشاؤماً وسلبية للمستقبل. وفقاُ لهؤالء األشخاص، إن خطاب الكراهية قد ازداد في السنوات األخيرة وتشديد القوانين والممارسات 

المفروضة على السوريين من قبل الدولة يؤشر إلى صعوبة عملية االنسجام. 

“ لكي تتحسن عملية االنسجام، يجب أن تكون شروط العمل أفضل. ويجب أن يُخفف األتراك من كراهيتهم لنا. إن      
استمر الحال هكذا، فلن تتحسن األمور بل سوف تزداد سوءاً. “     

أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ برأيي يتجه االنسجام نحو األسوأ. إن الطرفان يتصرفان بطريقة خاطئة. لكي تتحسن األمور يجب أن يعرف      
السوريين بأن هذه البالد هي ليست بالدهم وأن عليهم أن يتصرفوا باحترام أكثر. أما األتراك فعليهم أن يعلموا بأن      

السوريين هم ليسوا فقط الجئين وإنما بشر” استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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يُمكن مالحظة زيادة في رضا المشاركين السوريين عن الخدمات والدعم المقدم لهم من قبل الدولة التركية. على الرغم من 
الموارد المحدودة للبالد، ونقص الدعم الخارجي، وتعقيد وديناميكية سياسات الالجئين، فمن المهم للغاية أن يرتفع اعتقاد 

السوريين بأن خدمات الدولة التركية هي “ كافية “. 

١3. الدعم الذي تقدمه الدولة التركية للسوريين  

إن معرفة آراء وتصورات السوريين، الذي أصبحوا يعيشون في تركيا بمتوسط ٤,٥ سنوات،  حول الخدمات التي تقدمها 
الدولة التركية لهم وقياس تأثير هذه الخدمات على حياتهم اليومية ومدى رضاهم عنها هو أمر مهم إلدارة هذه الفترة. 

في هذا الصدد، تم توجيه سؤال “ إلى أي مدى تجد الخدمات والمساعدات المقدمة من الحكومة التركية للسوريين كافية؟ 
“ في خمسة مجاالت )الصحة، التعليم، المأوى، الغذاء، والمساعدات المالية(. حيث كانت نسبة الذين يجدون الخدمات أو 
المساعدات “ كافية “ و “ كافية جداً “ هي ٢٨.٦٢٪ في دراسة “  مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ )من السوريين خارج 
المخيمات( ، وارتفعت هذه النسبة في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ لتبلغ ٣٤.٩٦٪. وبتحويل هذه النسبة إلى 
نقاط )من أصل خمسة( نجد أن الزيادة كانت من ٢.٢ نقطة إلى ٢.٥ نقطة. كما ياُلحظ أن أعلى مستوى من الرضا كان 
في مجال الصحة بنسبة ٧٢٪ في SB-2017  و ٧١.٨٪ في دراسة SB-2019. أما التطور اإليجابي الذي طرأ ، كان 
في مجال خدمات التعليم. حيث ارتفعت نسبة الرضا من التعليم من نسبة ٥٨٪ في دراسة SB-2017  إلى ٦٤.٦٪ في 

 .SB-2019  دراسة

SB-2019 – جدول ١٠3 : إلى أي مدى تجد الخدمات والمساعدات المقدمة من الحكومة التركية للسوريين كافية؟ )٪(

SB-2019 – جدول ١٠4 : إلى أي مدى تجد الخدمات والمساعدات المقدمة من الحكومة التركية للسوريين كافية؟ )٪(

٢,٩ ٧١,8 ١٢,8 ٥٩,٠ ١٥,٢ ١٠,١ ٧,3 ٢,8 الدعم الصحي ١ 

١3,٢ 64,6 ١٢,3 ٥٢,3 ١3,٠ ٩,٢ 6,٥ ٢,٧ الدعم التعليمي ٢ 

١٢,٥ ١4,3 ٠,٩ ١3,4 ٩,٢ 64,٠ 33,٧ 3٠,3 الدعم السكني 3 

١4,٢ ١3,٩ ٠,8 ١3,١ ١٠,3 6١,6 3٢,4 ٢٩,٢ الدعم الغذائي 4 

١3,٧ ١٠,٢ ١,٠ ٩,٢ ١3,6 6٢,٥ 34,6 ٢٧,٩ الدعم المادي ٥ 

١١,3 34,٩6 ٥,٥6 ٢٩,4 ١٢,٢6 4١,48 ٢٢,٠٩ ١8,٥8 جميع الخدمات 

كافية كافية  ال أعلم \ ال
توجد إجابة

 غير كافية علىمتوسطةكافية جداً
اإلطالق

غير كافية الترتيبغير كافية

SB-2017 SB-2019

3,6 3,6 الدعم الصحي ١ 
3,3 ٢,٩ دعم التعليم ٢ 
٢,٥ ٢,٢ متوسط النقاط 
١,8 ١,٥ دعم توفير المكان 3 
١,8 ١,6 دعم الغذاء\الطعام 4 
١,8 ١,4 الدعم المالي ٥ 

الترتيب

٠-٢,٩٩ ٥,٠-3,٠
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: الدعم المقدم للسوريين ودرجة الرضا

ُسئل المشاركين السوريين في مجموعات النقاشات المركزة عن كيفية تقييمهم للسياسات والممارسات التي انتهجتها تركيا بخصوص 
السوريين في البالد منذ بداية األزمة. 

السياسات التي تخص السوريين صحيحة وناجحة:  أفاد بعض المشاركين عن قناعتهم بأن السياسات والممارسات التي    
تُطبق على السوريين في تركيا هي “ جيدة “ من خالل إعطائهم إجابات عامة وجزئية. كما قام آخرون بإجراء تقييمات أكثر تفصيالً 
وقدموا أمثلة على مجاالت السياسة والممارسات التي وجدوا أنها ناجحة. التعليم هو أول المجاالت التي يؤكد المشاركون ويصرون على 

أنهم يجدونها ناجحة. المقصود بالتعليم هنا، هو تعليم األطفال السوريين الذين تم تضمينهم في التعليم األساسي. 

“ أنا أرى أن تركيا كانت ناجحة في مجال التعليم. بالتأكيد يجب أن يدرس أطفالنا في نفس المدارس التي يدرس      
فيها األطفال األتراك. أما بالنسبة للصحة، فإن النظام جيد بشكل عام لكن األشخاص القائمين في مجال الصحة ال      

يساعدوننا. “ هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     
“ كل مشاكلنا في تركيا تنبع من تفكير وسلوك بعض األتراك. “ هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية      

المجال اآلخر الناجح بالنسبة للسوريين في تركيا، من بعد مجال التعليم، كان “ التحرك االجتماعي “ الذي يتيح لهم الفرصة لتطوير 
أنفسهم والوصول إلى أهدافهم: 

“ يستطيع السوريون الذي درسوا في تركيا وطوروا أنفسهم فيها أن يصلوا إلى أهدافهم هنا، هذا األمر ال يحدث في      
دول أُخرى. أجد السياسات المتبعة إيجابية للغاية. لكن الدولة بحاجة إلى وضع استراتيجية انسجام واضحة. كما      
يطلبون وثيقة معينة في مدينة غازي  الُمطبقة على السوريين واحدة، أحياناً  القرارات والقانونين  يجب أن تكون      
عنتاب، لكن عندما تذهب إلى استنبول تجد بأن القواعد والقوانين هناك مختلفة. يجب أن تكون القرارات ُمطبقة على      

الجميع وفي كل مكان.” غازي عنتاب ـ مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ تركيا أفضل بالنسبة لنا من العديد من دول االتحاد األوروبي. لهذا السبب، أعتقد بأن األمور سوف تتحسن      
وسيتأقلم  جميع السوريين بالكامل مع المجتمع التركي بمرور الوقت. “ غازي عنتاب – مجموعات نقاش موظفي      

المنظمات السوريين    

من الطرف اآلخر، وعلى الرغم من رضاهم من السياسات والممارسات التركية الموجهة إلى السوريين، أشار المشاركين إلى أنه يجب 
إتاحة الفرص للسوريين لتطوير أنفسهم  في إطار العمل ومجاالت الحياة األخرى: 

“ يجب أن توفر الفرص للسوريين لتطوير أنفسهم كما يجب أال يكون هناك حواجز للسفر لكي ال يكون السوريين      
عبء على تركيا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    

خارج هذا السياق، هناك سياسات وممارسات يجد المشاركون أنها صحيحة وناجحة. 

البحر  من  وأنقذونا  أجلنا  من  التركية  والشرطة  التركية  الدولة  تأهبت  أوروبا،  إلى  الهجرة  موجة  بدأت  عندما   “     
والموت. اإلجراءات المنفذة على الالجئين هي إجراءات رحيمة للغاية. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ برأيي تركيا أفضل من العديد من الدول. لكن يجب أن يقوموا بإعالمنا عن هذه السياسات باللغة العربية. “     
هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ إن العيش مع الشعور بالخوف وبال استقرار هو أمر صعب للغاية. أنا كسورية، أؤيد فكرة ترحيل بعض السوريين      
الذين يتصرفون تصرفات خاطئة ال تتوافق مع القانون في تركيا. بشكل عام، ال يعرف السوريين حقوقهم وواجباتهم      
في تركيا. لقد ذهبت إلى دورة حول الحقوق وهناك تعلمت حقوقي في تركيا. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     

أنها  السوريون  المشاركون  يعتقد  وممارسات  سياسات  هناك  السوريين:   المطبقة على  والممارسات  السياسات  انتقاد    
ناقصة أو خاطئة، أو يجدونها غير ناجحة أو غير فعالة، أو أنهم ينتقدون هذه السياسات لكي تتطور بشكل أفضل. في هذا السياق، يُمكن 

تجميع هذه السياسات والممارسات المنتقدة تحت خمسة عناوين رئيسية: 

اشتكى بعض المشاركين السوريين من وجود حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل وانعدام األمان بسبب الوصف القانوني المعطى  أ - 
لهم في تركيا. 

“ إن مصطلح الحماية المؤقتة هو مصطلح واسع جداً، ونحن إلى حد اآلن ال نعلم ما هي الحماية المؤقتة. نحن لسنا      
الجئين وال ضيوف، لقد فقدنا حقوقنا بسبب الحماية المؤقتة. “ هاتاي ـ مجموعة نقاش النساء السوريات      
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أفاد بعض المشاركين السوريين بأن هناك فشل في السياسات والممارسات واإلخطار عن اللوائح والحقوق القانونية في تركيا.  ب - 

“ ال أعتقد بأن هناك سياسة. السوريين ال يعرفون هذه السياسات والقرارات. يجب على الدولة أن تتواصل معنا      
بشكل أفضل و يجب أن يكون للسوريين ممثلين عنهم. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين     
“ أعتقد بأنه يجب إبالغ السوريين عن هذه القرارات والسياسات. نحن هنا ال نعرف حقوقنا وواجباتنا وال نعلم أي      
شي حول مستقبلنا في تركيا. لهذا يجب على الدولة أن تتواصل معنا بشكل أفضل. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش      

موظفي المنظمات السوريين    
“ لربما هذه القوانين والممارسات جيدة لكن السوريين ال يعرفونها. “     

هاتاي- مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية     

إن تركيا ال تقوم بتقديم المعطيات \ األخبار التي تخص السوريين إلى شعبها، حيث أفاد المشاركين بأن هذا الوضع أتاح الفرصة  ت - 
لخلق األخبار الكاذبة واالستفزازية. 

“ يبتعد ويخاف بعض األتراك منا ألن الحكومة التركية تتكلم بغموض عن السوريين. يعتقد الشعب التركي بأن      
تركيا تُقدم لنا المساعدات لكننا نحصل على هذه المساعدات من اإلتحاد األوروبي. يجب أن تقوم الدولة التركي      
باإلبالغ عن هذا األمر لكل من السوريين والشعب التركي. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين     
“ إن األتراك يتأثرون جداً من السياسة والمعلومات واألخبار الخاطئة. هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والناقصة      
عن السوريين، برأيي يجب أن تقوم الحكومة التركية واإلعالم بشرح هذا األمر. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

تم انتقاد السياسات التقييدية التي ظهرت في تنفيذ وصف الحماية المؤقتة. على وجه الخصوص، تم انتقاد القيود المفروضة على  ث - 
سفر السوريين داخل البالد وخارجها. 

“ إن هذه التطبيقات والممارسات تُقيدنا، خاصة إذن السفر وإذن العمل. كما تحتاج الدولة إلى تنبيه جميع المدراء     
والموظفين في إدارة الهجرة من أجل الحصول على الوثائق والتصاريح بشكل أسلس.” أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات

“ يجب إلغاء تصريح السفر وال يجب أن يكون هناك أي عائق أمام الذهاب إلى حيثما نريد بحرية.    
    لقد جاء السوريين إلى تركيا ليعيشوا حياة أكثر سالماً وأماناً، يجب أال يُعاملونا كاإلرهابيين. “ 

غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ أتمنى لو أننا نُمنح صفة الالجئين مثل البلدان األخرى. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ يجب إلغاء تصريح السفر. تركيا ليست مثل أوروبا وال تمنح رواتباً للسوريين مثل دول االتحاد األوروبي وال      
تقدم لهم فرص العمل. لهذا السبب ، يجب إزالة طلب تصريح السفر مما قد يزيد من فرص العمل.”     

استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    

تم انتقاد تسجيل األطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية وإغالق مدراس التعليم المؤقتة، كجزء من السياسات المطبقة  ج - 
على السوريين في مجال التعليم، يأتي هذا االنتقاد بسبب القلق من فقدان األطفال للغتهم العربية األُم، على الرغم من مساهمة هذا األمر 

في عمليات االنسجام االجتماعي.  
“ إن إغالق المدارس المؤقتة كان قراراً صحيحاً بالنظر إلى مسألة انسجام السوريين في تركيا لكن مع إغالق هذه      
المدارس بدأ يفقد أوالدنا لغتهم العربية. تطبق علينا في بعض األحيان القوانين والقواعد الخاطئة. يجب أن تُطبق      
سياسات أكثر نعومةً ومناسبة أكثر لالجئين خاصة في أمور العمل. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

تقييم مجاالت السياسة المحددة والمطبقة على السوريين:  في هذا القسم قيم المشاركين السوريين مدى نجاح السياسات    
والممارسات المتبعة على السوريين في تركيا في أربعة مجاالت. هذه المجاالت هي:  )١( الحقوق السياسية والقانونية ، )٢( االقتصاد 
والعمل، )٣( التعليم، )٤( الصحة. عند تقييم المشاركين للسياسات في هذه المجاالت، ُعين مقياس مكون من خمسة نقاط: ١ـ سيء جداً، 
٢ـ سيء، ٣- ال جيد وال سيء، ٤ـ جيد، ٥ـ جيد جداً. في نهاية التقييمات التي قام بها جميع المشاركين الـ ٤٧، تم حساب متوسط الدرجة 

لكل مجال من مجاالت السياسة على النحو التالي:
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١4. من وجهة نظر السوريين، من الذي يقدم الدعم وما مدى الدعم المقدم للسوريين في تركيا  

من بين القضايا التي اهتمت دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ بإثارتها هي مسألة تقييم السوريين الذي يعيشون في 
تركيا للمساعدات المقدمة لهم ، وكيف يجدون مصادر هذه المساعدات. في الواقع ، إن تصورات ومقاربات المجتمع التركي 
لهذه المسألة هو أمر مهم للغاية. كما تجدر اإلشارة إلى أنه من الصعب تقديم صورة واضحة بما يكفي حول مصدر ومقدار 

المساعدات والدعم المالي المقدم لتركيا من الخارج. 

في دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ ، تم طرح سؤال “ إلى أي درجة تجد دعم الدول والمنظمات التالية للسوريين 
كافياً ؟ “ على السوريين المشاركين ، حيث قُدمت لهم خيارات ُمتعددة مثل “ الجمهورية التركية ، دول االتحاد األوروبي ، 
األمم المتحدة ، والدول اإلسالمية “ الختيار مدى رضاهم من الدعم المقدم لهم من هذه الجهات. في دراسة “ مؤشر الضغط 
للسوريين ٢٠١٧ “ حصدت “ الجمهورية التركية “  الدعم األكبر من المشاركين السوريين الذين أشاروا بأن المساعدات 
\ الدعم المقدم منها هو “ كافي و كافي جداً “ بنسبة ٢٦.٩٪ ، كما ارتفعت هذه النسبة في دراسة عام ٢٠١٩ لتصل إلى 
٣٩.٦٪. بينما انخفضت نسبة التأييد للدعم المقدم من “ دول االتحاد األوروبي واالتحاد األوروبي “ من نسبة ١٢.٤٪ في 
دراسة عام ٢٠١٧ إلى ١١.٦٪ في دراسة عام ٢٠١٩. أما بخصوص الدعم المقدم من قبل “ األمم المتحدة “ فقد انخفضت 
أيضاً نسب التأييد على الدعم المقدم من قبلها من ٩.٣٪ في دراسة عام ٢٠١٧ إلى نسبة ٧.٦٪ في دراسة عام ٢٠١٩. 
بعبارة أُخرى، هناك تصور بأن دعم تركيا للسوريين قد ارتفع في حين أن الدعم المقدم من الجهات األخرى يُصور على 

أنه انخفض. 

SB-2019 - رسم بياني ٢3 : تقييم الممارسات والسياسات المطبقة على السوريين في اربعة مجاالت \ متوسط النقاط

 
بالنسبة  للمشاركين السوريين في مجموعات النقاشات المركزة،  فإن السياسات األكثر نجاحاً  كما هو واضح في الرسم البياني، وفقاً 
للسوريين هي الصحة حيث سجلت )٤.١( نقطة، حيث أن هذه النتيجة تتوافق مع نتائج االستبيان. من ناحية أُخرى، السياسات والتطبيقات 
األكثر فشالً كانت في مجال العمل واالقتصاد. حيث سجلت السياسات هنا ١.١ نقطة فقط، وتبين بأنها “ سيئة للغاية “. أما في المجالين 
اآلخرين كان تقييم السوريين لها تقييماً متوسطاً. في حين أن التعليم اقترب من الفئة “ الجيدة “ بمتوسط درجة ٣.٥، بقيت الحقوق السياسية 

والقانونية بدرجة أقل من المتوسطة بـ ٢.٧ نقطة، حيث يُمكن القول بأنها “ ليست جيدة وال سيئة “. 
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١٥. الوصف القانوني الذي يفضله السوريين في تركيا  

من بين القضايا التي نوقشت بشكل متكرر هو وصف “ الحماية المؤقتة “ المعطى للسوريين الذين أصبحوا يعيشون في 
تركيا منذ حوالي األربعة أعوام والنصف وكذلك مستقبلهم. حيث أن نظرة السوريين ذاتهم إلى هذه القضية يعتبر واحد من 

أهم المجاالت التي تحاول دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ فهمها وتسليط الضوء عليها. 
من بين الردود التي تم الحصول عليها في سؤال الوصف القانوني الذي يريده السوريون في تركيا ، حصد خيار “ المواطنة 
“ بشكل الفت للنظر على غالبية األصوات. حيث أن نسبة ٥٧.٧٪ من السوريين المشاركين يريدون أن يكونوا من أصحاب 
الجنسيتين السورية والتركية بينما نسبة ٢٢.٦٪ منهم يريدون أن يكونوا من مواطني الجمهورية التركية فقط. بعبارة أُخرى 
، بلغت النسبة اإلجمالية للمطالبين بالجنسية التركية الـ ٧٨.٣٪ ، بينما كان هذا المعدل في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين 

٢٠١٧ “ هو ٧٠.٢٪.

)٪(  SB-2019 \  SB-2017جدول ١٠٥ : إلى أي درجة تجد دعم الدول والمنظمات التالية  للسوريين كافياً ؟ ١٤٤ – SB-2019

SB-2019 ١١,6 ٢8,١ 3٩ ٩,٧,4 3٥,٧ 3,٩ 3٩,6 ١١,3

SB-2017 ٢ ٢٥,٥8,٥ ١3,6 ١٥,6 ١6,3 ١ ١,٩8,١٢ ٢,3

SB-2019 ٢٧,١ 3٢,6 ٠ ١١,٠ ١٠,٥ ٥٩,٧,6 ١١,6 ١8,٢

SB-2017 34,3 ٢٢,8 ٥٧,١ 8,8 ١3,١ ١,٠ ١4,٢٠,٠ ١

SB-2019 ٢8,4 3٥,٧ 64,١ 8,٠ ٧,٠ ٩,6 ٧,6 ١٩,4

SB-2017 3٩,8 ٢٢,٢ 6٥ ٢,٠,3 8,٠ ٥,3 8,8 ١8,٢

SB-2019 33,6 38,6 ٧٢,٢ 4,٢ ٠,١ ٢,٥ ٢,6 ٢١,٠

SB-2017 4٩,4 ٢3,3 ١١,٠ ٧٢,٧ 3,٠,٥ ٢ 3,١ ٧8,3

الجمهورية
التركية

 الدول
 األوروبية

واالتحاد األوروبي

األُمم المتحدة

الدول اإلسالمية

كافية كافية
 ال توجد إجابة \

 غير كافية على وسطكافية جداًال أعلم
اإلطالق غير كافية غير كافية

١٤٤      خارج املخيامت

SB-2019 – جدول ١٠6 :  تحت أي وصف قانون ترجح أن تكون تابعاً له في تركيا؟ 

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

  صاحب جنسية مزدوجة ١ 
٥٧,٧ 8١8 6١,8 3٧6  )سورية – تركية(  

٢٢,6 3٢٠ 8,4 ٥١ أن أكون مواطناً تركياً فقط ٢ 
  \ أن أكون في وصف الالجئ 3 
٩,٩ ١4٠ ١٥,6 ٩٥ الحماية المؤقتة  

3,٢ 4٥ ٥,8 3٥ أن أبقى في وصفي القانوني الحالي 4 
٠,6 ٩ 3,٥ ٢١ أن أحصل على إقامة طويلة األمد أو دائمة ٥ 
- - ٢,١ ١3 أن أحصل على إذن العمل 6 

6,٠ 86 ٢,8 ١٧ ال توجد إجابة    

١٠٠,٠ ١4١8 ١٠٠,٠ 6٠8 المجموع 

الترتيب

# #% %
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تكشف هذه البيانات بوضوح عن ارتفاع مستوى طلب الحصول على الجنسية التركية لدى السوريين. ال شك في أن المطالبة 
بالجنسية ال يُمكن وصفها بأنها إرادة “ البقاء “ في تركيا. نحن نعلم بأن بعض السوريين المشاركين في مجموعات النقاشات 
قالوا بأنه “ إذا حصلنا على الجنسية فإننا سوف نشعر باألمان ولربما نفكر في العودة “. مع ذلك، على أي حال، يلقي الطلب 

على الجنسية الضوء على المنظور المستقبلي أيضاً. 

من الالفت للنظر أنه نسبة الرجال  من بين أولئك الذين يُفضلون أن يصبحوا مواطنين أتراك ، كانت تُشكل ٧٨.٣٪ في 
دراسة عام ٢٠١٧ ، ومن بعدها ارتفعت نسبة الرجال المشاركين المؤيدين لهذا الخيار إلى ٨٧.٢٪ في دراسة “ مؤشر 
الضغط للسوريين ٢٠١٩ “. كما ياُلحظ ارتفاع تفضيل الحصول على الجنسية المزدوجة مع تقدم العمر ولدى الحاصلين 

على التعليم العالي والشهادات الجامعية. 

كما وجدت الدراسة بأن أولئك الذين يريدون الحصول على الجنسية التركية فقط هم في الغالب من الرجال ، ومن الحاصلين 
على الشهادة الثانوية وأولئك الذين يسكنون في المدن الصغيرة في تركيا. 

SB-2019 – جدول ١٠٧ :  تحت أي وصف قانون ترجح أن تكون تابعاً له في تركيا؟ )٪( x  البيانات الديمغرافية

الجنس
٩,١ ٠,٧ 4,4 ١6,٩ ١8,٩ ٥٠,٠ امرأة 
4,٢ ٠,6 ٢,4 ٥,6 ٢4,8 6٢,4 رجل 

العمر
٧,4 ٠,8 ٢,4 ١١,4 ١8,4 ٥٩,6 ما بين ١8-٢4 
6,3 ١,٢ ٢,8 ١٠,٠ ٢3,6 ٥6,١ ما بين ٢٥-34 
6,6 ٠,3 4,٠ ١٠,١ ٢٢,٧ ٥6,3 ما بين 44-3٥ 
3,4 - ٢,8 ٩,٠ ٢٥,8 ٥٩,٠ ما بين ٥4-4٥ 
4,٧ - 3,6 6,٠ ٢٧,4 ٥8,3 ما بين ٥٥-64 
٢,8 - ٥,٧ 8,6 8,6 ٧4,3 أكبر من 6٥ 

التعليم
٢,4 - ١٠,3 ١6,١ ٢١,8 4٩,4 ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة لكن لم 
١,3 - 4,١ ١٩,٢ ٩,6 6٥,8 ينهي أي مرحلة دراسية 

٩,٩ ٠,٢ ٢,٧ ١٠,4 ٢١,٢ ٥٥,6 أنهى المرحلة االبتدائية 
6,٥ ٠,3 3,4 ١١,8 ٢3,4 ٥4,6 أنهى المرحلة اإلعدادية 
٥,٩ ١,4 ١,8 6,8 ٢8,8 ٥٥,3 أنهى المرحلة الثانوية 
3,6 - 3,٥ ١٠,٥ ١٠,٥ ٧١,٩ أنهى معهد )سنتين(ـ 
١,٧ ٢,٠ ١,٥ ٢,٠ ٢٥,٥ 6٧,3 أنهى المرحلة الجامعية\ بعد الجامعية 

المنطقة
٢,8 ٠,٢ ٢,١ ١١,١ ١4,6 6٩,٢ المدن في المناطق الحدودية 
١١,3 ١,3 4,8 ٧,٩ 34,8 3٩,٩ *المدن األُخرى 
١4,٩ ١,4 4,3 8,٧ 3٠,٢ 4٠,٥ المدن الكبيرة     
4,3 ١,١ ٥,8 6,3 43,٩ 38,6 المدن الصغيرة     
6,٠ ٠,6 3,٢ ٩,٩ ٢٢,6 ٥٧,٧ بشكل عام 

 صاحب جنسية مزدوجة
))سورية – تركية

أن أكون مواطناً تركياً فقط  أن أكون تابعاً لوصف الالجئ \
الحماية المؤقتة

 أن أبقى في وصفي
القانوني الحالي

 أن أحصل على إقامة
طويلة األمد أو دائمة

 ال توجد
إجابة

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى. 
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عندما ُسئل السوريين المشاركين عن الوضع القانوني الذين يفضلون الحصول عليه من بعد خيارات الحصول الجنسية 
المزدوجة والجنسية التركية، احتل وصف “ اللجوء \ الحماية المؤقتة “ المرتبة الثانية. مع ذلك ، من المالحظ أنه بين 
عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٩ ، كان هناك انخفاضاً في هذا الخيار )من ١٥.٦٪ إلى ٩.٩٪(. كما انخفضت نسب اإلجابة على 
خيار “ أن أبقى في وصفي القانوني الحالي “ من ٥.٨٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٣.٢٪ في دراسة عام ٢٠١٩. كما انخفضت 
نسب هؤالء الذين يرغبون في الحصول على “ تصاريح إقامة طويلة األمد \ دائمة “ من ٣.٥٪ إلى ٠.٦٪. بعبارة أُخرى ، 
يُظهر االهتمام الذي يُبديه السوريين في خيارات المواطنة وخاصة الحصول على الجنسية المزدوجة ، المنظور المستقبلي 

للسوريين ، أي زيادة الميول للبقاء في تركيا. 

١6.العودة إلى سورية؟   
موضوع بقاء السوريين في البالد، هي مسألة يجب النظر إليها بناًء على اتجاهيين رئيسيين. االتجاه األول يتمثل في رغبة 
السوريين في البقاء في تركيا ألي سبب ودون أية شروط، أما االتجاه الثاني فهو إرادة العودة إلى سورية والوضع هناك. 
لوجهات نظر السوريين حول موضوع العودة  لهذا السبب، أولت دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ اهتماماً خاصاً 
واعتبرتها على أنها أحد المجاالت األكثر أهمية في هذا البحث. من الواضح أن آراء السوريين حول مسألة العودة سوف 
تكون نسبية للغاية خاصة في ظل وجود هذه الفترة االستثنائية من عدم اليقين. إن الُمحدد األساسي لمسألة العودة هو ليس 
فقط رغبات السوريين في تركيا وإنما أيضاً تطورات األحداث في سورية وموقف تركيا والشعب المستضيف تجاه هذا 
األمر. لهذا يجب تقييم نتائج سؤال “ هل تفكر بالعودة إلى سورية؟ “ بالنظر إلى النتائج المباشرة وأيضاً إلى النتائج غير 
المباشرة. أخيراً، من المفيد تكرار شأن ال يجب نسيانه في هذه القضية الحساسة: كما ذُكر في الكثير من فقرات الدراسة 
هذه، وعلى الرغم من وجود نسبة عالية جداً من الموثوقية في هذه الدراسة، إال أن النتائج التي يتم طرحها في دراسة “ 
مؤشر الضغط للسوريين “ ال تُعبر عن آراء جميع السوريين في تركيا إنما تعكس وجهات نظر السوريين المشاركين في 

هذا البحث. 

١6-أ اآلراء العامة للسوريين في تركيا بشأن العودة إلى سورية
في دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين  تم طرح سؤال “ بشكل عام ، ما هي العبارات األمثل التي تعبر عن رأيك فيما 
يخص موضوع العودة إلى سورية؟ “ في محاولة للوصول إلى تلمحيات وإجابات تخص توجهات العودة. إن أكثر ما يلفت 
االنتباه هنا هو أن نسبة الذين قالوا “ ال أُفكر بالعودة مطلقاً إلى سورية “ ارتفعت من ١٦.٧٪ إلى ٥١.٨٪   في دراسة    

SB-2019 - جدول ١٠8 : بشكل عام ، ما هي العبارات األمثل التي تعبر عن رأيك فيما يخص موضوع العودة إلى سورية؟ ١٤٥

٥١,٨ ٧٣٥ ١٦,٧ ١٤٨ ال أُفكر بالعودة مطلقاً إلى سورية 

  إن انتهت الحرب وتشكل النظام 
٣٠,٣ ٤٢٩ ٥٩,٦ ٥٢٩ الذي أريده سوف أعود 

  إن انتهت الحرب، وحتى إن لم يتشكل 
 النظام الذي أريد، سوف أعود 

٥,٥ ٧٨ ١٢,٩ ١١٤

٥,٩ ٨٣ - - في حال وجود مناطق آمنة في سورية 

٠,٢ ٣ ٢,١ ١٩ سوف أعود إلى سورية حتى إن استمرت الحرب 

٤,٥ ٦٤ ٥,٢ ٤٦ ال أعلم \ ال توجد إجابة 

١,٨ ٢٦ ٣,٥ ٣١ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ١4١8 ١٠٠,٠ 88٧ المجموع 

#

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

#% %

 ١٤5        العبارة الحالية »سأعود إن انتهت الحرب يف سورية وتشكل النظام الذي أريد« كانت »سأعود إذا انتهت الحرب وتشكلت نظام جيد« يف دراسة مؤرش الضغط للسوريني -٢٠١7. وباملثل ، فإن عبارة »سأعود إن انتهت الحرب يف سورية ، حتى لو

مل يتم تشكيل النظام الذي أريد« كانت »سأعود إذا انتهت الحرب ، حتى لو مل يتم تشكيل نظام جيدة« يف دراسة مؤرش الضغط للسوريني-٢٠١7
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مؤشر الضغط للسوريين -٢٠١٩. يجب التعامل مع مسألة السوريين في تركيا وتأمين مستقبل لهم وإنشاء عمليات االنسجام 
، خاصة من بعد االرتفاع الحاد في نسبة الذين ال يريدون العودة بأي شكل من األشكال من دون وجود أي شرط . تكشف 
للسوريين من أجل عودتهم  إلى البالد، ولن  هذه النتيجة أن أياً ما سيحدث في سورية في الفترة المقبلة لن يكون جذاباً 
تستطيع هذه التطورات أن تؤثر على قرارات السوريين في العودة. بعبارة أُخرى، عندما يتم تقييم التغيير الذين طرأ على 
هذا الموضوع في العامين الماضيين مع النتائج األُخرى، يمكن اعتبار المؤشر األكثر أهمية في هذا البحث أن ميل السوريين 

في البقاء أصبح أقوى من السابق. 

بشكل عام ، ما هي العبارات األمثل التي تعبر عن رأيك فيما يخص موضوع العودة إلى سورية؟ )٪( x البيانات الديمغرافية SB-2019 – جدول ١٠٩ :  

الجنس
١,٢ ٥,٦ ٠,٢ ٣,٩ ٦,١ ٣٦,٩ ٤٦,١ امرأة 
٢,١ ٣,٩ ٠,٢ ٦,٥ ٥,٧ ٢٦,٢ ٥٥,٤ رجل 

العمر
١,٣ ٤,٥ ٠,٨ ٦,١ ٦,٥ ٣١,٨ ٤٩,٠ ما بين ١٨-٢٤ 
١,٤ ٤,٨ - ٣,٠ ٦,٨ ٢٨,٩ ٥٥,١ ما بين ٢٥-٣٤ 
٢,٦ ٤,٣ ٠,٣ ٦,١ ٦,٧ ٣٠,١ ٤٩,٩ ما بين ٣٥-٤٤ 
٢,٢ ٥,١ - ٧,٣ ٣,٤ ٢٩,٢ ٥٢,٨ ما بين ٤٥-٥٤ 
٢,٤ ٣,٦ - ٨,٣ ١,٢ ٣٣,٣ ٥١,٢ ما بين ٥٥-٦٤ 
- ٢,٨ - ١٤,٣ ٢,٩ ٣٧,١ ٤٢,٩ أكبر من ٦٥ 

التعليم
- ١,١ - ٢,٣ ٤,٦ ٦٤,٤ ٢٧,٦ ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة لكن لم 
١,٤ ١,٤ - ١,٤ ١,٤ ٦٧,٠ ٢٧,٤ ينهي أي مرحلة دراسية 

٢,٢ ٥,٧ ٠,٥ ٦,٤ ٦,٩ ٢٢,٠ ٥٦,٣ أنهى المرحلة االبتدائية 
٢,٢ ٧,١ - ٥,٢ ٦,٠ ٣١,٥ ٤٨,٠ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,٣ ٢,٧ ٠,٥ ٥,٠ ٧,٨ ٢١,٠ ٦٠,٧ أنهى المرحلة الثانوية 
١,٨ - - ١٢,٣ ٣,٥ ٣٦,٨ ٤٥,٦ أنهى معهد )سنتين(ـ 
١,٠ ٣,١ - ٥,٦ ٤,١ ٢٤,٥ ٦١,٨ أنهى المرحلة الجامعية\ما بعد الجامعية 

المنطقة
٠,٤ ٣,٣ ٠,١ ٦,٥ ٥,٨ ٣٤,٥ ٤٩,٤ المناطق الحدودية 
٣,٩ ٦,٥ ٠,٤ ٣,٩ ٥,٩ ٢٣,٧ ٥٥,٧ *المدن األُخرى 
٣,٩ ٧,٣ ٠,٣ ١,٦ ٦,٥ ٢٧,٧ ٥٢,٧ المدن الكبيرة     
٤,١ ٤,٨ ٠,٥ ٨,٥ ٤,٨ ١٥,٩ ٦١,٤ المدن الصغيرة     
١,8 4,٥ ٠,٢ ٥,٥ ٥,٩ 3٠,3 ٥١,8 بشكل عام 

 ال أُفكر بالعودة مطلقاً
إلى سورية

 إن انتهت الحرب وتشكل النظام
الذي أريده سوف أعود

 في حال وجود مناطق آمنة
في سورية

 إن انتهت الحرب، وحتى إن
 لم يتشكل النظام الذي أريد،

سوف أعود

 سوف أعود إلى سورية
 حتى إن استمرت

الحرب

ال توجد إجابة ال أعلم

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى. 

١6-ب هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة؟ 

بغرض فهم ميول العودة لدى السوريين، ، تم طرح سؤال “ هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟ “ على المشاركين 
حيث أجاب ٥٦.١٪ منهم بأنه “ ال يخطط للعودة “. هذه النسبة هي أعلى من نسبة إجابة “ ال أُفكر بالعودة مطلقاً إلى سورية 
“ في القسم السابق والتي كانت ٥١.٨٪. بعبارة أُخرى، فإن تطلعات السوريين للعودة في وقت قصير إلى بالدهم أصبحت 

بعيدة. 
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يهدف البحث إلى معرفة األماكن التي يُريد السوريين العودة إليها في بلدهم وأسباب اختيارهم لها من خالل طرح أسئلة 
بطريقة اإلجابات الُمتعددة. في هذا الصدد، كانت اإلجابات على الشكل التالي: ٩١.٧٪ من المشاركين قالوا بأنهم سوف 
يعودون إلى مدينة معينة “ ألنها المدينة التي كنت أسكن فيها من قبل في سورية “، أما ٤٠.٦٪ منهم قال “ ألنها المكان 
الذي تسكن فيه عائلتي. أما الخيارات اآلُخرى فمجموع نسبها لم تتعدى الـ ١٠٪. مما يعني أن المحفز األساسي الختيار 

السوريين هذه الُمدن هو بسبب كونها المكان الذين كانوا يقطنون فيه هم أو عائالتهم. 

١6-ج األسباب الكامنة وراء عدم العودة ١٤٦  
إن األسباب التي تجعل السوريين ال يخططون بالعودة إلى بالدهم هي أسباب واضحة للغاية. فعندما ُطرح سؤال “ ما هي 
أهم ثالثة أسباب تجعلك ال تُخطط للعودة إلى سورية؟ “ ، كان اإلجابة التي احتلت المرتبة األولى هي “ ألنها ليست مكاناً 
آمناً “ بنسبة ٤٢.٩٪. أما في المرتبة التانية فكانت إلجابة “ ألن الحرب فيها مستمرة “ بنسبة ٣١.٢٪.  لذا يُمكن القول 
بأن أقوى سبب لعدم العودة هو األمن واألمان المفقود. أما اإلجابات األُخرى فقد تسلسلت على الشكل التالي: “ لم يبقى لنا 
شيء في سورية “ )١٤.٦٪( ، “ ألني سعيد\ة هنا “ )١٠.٣٪(، “ ألن التعليم في تركيا أفضل”  )٨.٤٪(، “ ال أُريد العودة 

“ )٤.٩٪( ، “ ألني مطلوب من قبل ُسلطات النظام \ الحكومة الحالية )٢.٦٪(. 

أما الذين ال يرغبون في التخطيط للعودة خالل عام، فكانت حججهم “ الالفتة للنظر “ على الشكل التالي: “ ألني أعمل في 
تركيا “ )٢٠.٦٪(، “ ألنني سعيد هنا “ )١٠.٣٪(، “ التعليم في تركيا أفضل “ )٨.٤٪(، “ لضمان مستقبل أفضل ألطفالي 
“ )٤.٢٪(، “ أُريد البقاء في تركيا “ )٢.٥(، “ أُحب تركيا “ )١.٤٪(، “ ألن والدّي يعيشان في تركيا “ )١.٤٪(، “ ألن 

تركيا دولة إسالمية “ )١.٤٪(. 

SB-2019 – جدول ١١٠ :  هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟

SB-2019 – جدول ١١١ :  لماذا تُفضل العودة إلى هذه المدينة تحديداً؟ )إجابات ُمتعددة(

# %

٥٦,١ ٧٩٥ أُخطط للعودة 

١٨,٨ ٢٦٦ متردد 

٦,٨ ٩٦ ال أُخطط للعودة 

٩,١ ١٢٩ ال أعلم 

٩,٢ ١٣٢ ال توجد إجابة 

١٠٠,٠ ١4١8 المجموع 

٩١,٧ 88 ألنها المدينة التي كنت أسكن فيها من قبل في سورية ١ 
4٠,6 3٩ ألنها المكان الذي تسكن فيه عائلتي ٢ 
٩,4 ٩ ألنها مكان آمن 3 
4,٢ 4 ألني قد أستطيع الحصول على عمل هناك 4 
١,٠ ١ حياتها أسهل هناك ٥ 

مالحظة: هذه النتائج تخص ٩6 مشاركاً ممن أفادوا بأنهم يخططون للعودة إلى سورية في األشهر الـ١٢ المقبلة. 

# %
الترتيب

 ١٤6      من املهم للغاية أن نرى أسباب عدم تخطيط السوريني يف تركيا لعودتهم إىل سورية. عندما طُرح عىل املشاركني سؤال »قدم أهم ٣ أسباب لعدم تخطيطك للعودة إىل سورية« ، من خالل نظام إجابات متعددة ، كانت اإلجابة األوىل ذات أعىل

 معدل هي »ألنها ليست مكانًا آمًنا« (٤٢.9٪) ). أما ثاين أكرث الردود فكانت »ألن الحرب مستمرة« بنسبة ٣١.٢٪. بعبارة أخرى ، فإن أقوى سبب لعدم العودة ، إىل حد بعيد ، هو مسألة السالمة. من بني العوامل األخرى التي يُعتقد أنها تجعل عودة

السوريني أكرث صعوبة ، »مل يتبق لنا يشء يف سوريا« (١٤.6٪) ، »ألنني سعيد هنا« (١٠.٣٪) ، »ألن التعليم يف تركيا أفضل« (٨.٤٪). ) ، »ال أريد العودة« (٤.9٪) ، »ألن النظام يالحقني« (6.٢٪)٠



SB-2019 – جدول ١١4 :  ما هي أهم ثالثة أسباب تجعلك ال تُخطط للعودة إلى سورية ؟ )إجابات متعددة(x العمر
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بالنظر إلى الطبيعية الديمغرافية لألشخاص الذين أجابوا بمعدالت أعلى من غيرهم على خيار “ ألن سورية بلد غير آمنة “ 
فقد كانوا من الفئة العمرية التي هي أكثر من ٦٥ عاماً والشباب وخريجي المدارس السنوية وما يعادلها من المدارس المهنية 

واألشخاص الحاصلين على التعليم العالي، والذين يعيشون في مدن المناطق الحدودية. 

SB-2019 – جدول ١١3 :  ما هي أهم ثالثة أسباب تجعلك ال تُخطط للعودة إلى سورية ؟ )إجابات متعددة(x الجنس

مالحظة: هذه النتائج تخص ٧٩٥ مشاركاً ممن أفادوا بأنهم يخططون للعودة إلى سورية في األشهر الـ١٢ المقبلة. 

مالحظة: هذه النتائج تخص ٧٩٥ مشاركاً ممن أفادوا بأنهم يخططون للعودة إلى سورية في األشهر الـ١٢ المقبلة.
* نتائج تخص ١٧ شخصاً في عمر ما فوق الـ 6٥ 

 ١ ً 4٢,٩ 44,6 4٠,١ ألنها ليست مكاناً آمنا
3١,٢ ٢8,3 3٥,٩ ألن الحرب فيها مستمرة ٢ 
٢٠,6 ٢١,4 ١٩,4 ألني أعمل في تركيا 3 
١4,6 ٩,٢ ٢3,4 لم يبقى لنا شيء في سورية 4 
١٠,3 ١٢,٠ ٧,6 ألني سعيد\ة هنا ٥ 
8,4 ٧,٧ ٩,٥ ألن التعليم في تركيا أفضل 6 
4,٩ 4,٧ ٥,3 ال أُريد العودة ٧ 
4,٢ ٥,١ ٢,6 لتأمين مستقبل أفضل ألطفالي 8 
٢,6 3,١ ٢,٠ ألني مطلوب\ة من قبل ُسلطات النظام ٩ 
٢,٥ ٢,4 ٢,6  ألني أُريد البقاء في تركيا ١٠ 

امرأة رجل  بشكل

 ١ ً  4٢,٩ 4٧,١ 4٢,٩ 43,3 4٢,6  4٢,4  44,٠ ألنها ليست مكاناً آمنا
 3١,٢ ٢3,٥ ٢٢,4 3٠,٩ 33,٠  3١,٢ 3٢,6 ألن الحرب فيها مستمرة ٢ 
٢٠,6 ١١,8  ٢٠,4 ١٩,6 ٢١,١ ٢١,3 ٢٠,6 ألني أعمل في تركيا 3 
١4,6 ١٧,6 ١4,3 ١٥,٥ ١٥,8 ١٢,8 ١٥,6 لم يبقى لنا شيء في سورية 4 
١٠,3 ١١,8 ١4,3 ١١,3 ٥,٧ ١١,٠ ١3,٥ ألني سعيد\ة هنا ٥ 
8,4 ١١,8 6,١ ١٠,6 ١٠,٥ 6,4 8,٥ ألن التعليم في تركيا أفضل 6 
4,٩ - 4,١ 6,٢ 6,٧ 3,٩ 4,3 ال أُريد العودة ٧ 
4,٢ - 8,٢ 3,١ ٧,٢ 3,٥ ٠,٧ لتأمين مستقبل أفضل ألطفالي 8 
٢,6 ١١,8 - ١,٠ ٢,4 3,٩ ١,4 ألني مطلوب\ة من قبل ُسلطات النظام ٩ 
٢,٥ - 6,١ ٢,١ ١,٩ ٢,8 ٢,١  ألني أُريد البقاء في تركيا ١٠ 

 ما بين
64-٥٥

 ما بين
44-3٥

 ما بين
٢4-١8  فوق الـبشكل عام

6٥*
 ما بين

٥4-4٥
 ما بين

34-٢٥
الترتيب

SB-2019 – جدول ١١٢ :  ما هي أهم ثالثة أسباب تجعلك ال تُخطط للعودة إلى سورية ؟ )إجابات متعددة(

 ١ ً 4٢,٩ 34١ ألنها ليست مكاناً آمنا
3١,٢ ٢48 ألن الحرب فيها مستمرة ٢ 
٢٠,6 ١64 ألني أعمل في تركيا 3 
١4,6 ١١6 لم يبقى لنا شيء في سورية 4 
١٠,3 8٢ ألني سعيد\ة هنا ٥ 
8,4 6٧ ألن التعليم في تركيا أفضل 6 
4,٩ 3٩ ال أُريد العودة ٧ 
4,٢ 33 لتأمين مستقبل أفضل ألطفالي 8 
٢,6 ٢١ ألني مطلوب\ة من قبل ُسلطات النظام ٩ 
٢,٥ ٢٠  ألني أُريد البقاء في تركيا ١٠ 

# الترتيب%

الترتيب

مالحظة: هذه النتائج تخص ٧٩٥ مشاركاً ممن أفادوا بأنهم يخططون للعودة إلى سورية في األشهر الـ١٢ المقبلة. 



SB-2019 – جدول ١١6 :  ما هي أهم ثالثة أسباب تجعلك ال تُخطط للعودة إلى سورية ؟ )إجابات متعددة(x المناطق

SB-2019 – جدول ١١٥ :  ما هي أهم ثالثة أسباب تجعلك ال تُخطط للعودة إلى سورية ؟ )إجابات متعددة(x التعليم
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١6-د الشروط التي يجب أن تتحقق من أجل العودة   

إن ردود ١٣٢٢ من المشاركين على سؤال “ هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟ “ كانت على النحو التالي “ ال 
أخطط للعودة “ ، “ متردد “ ، “ ال أعلم \ ال توجد إجابة “ ، حيث أن هذه اإلجابات هي محاور مهمة لفهم اتجاه السوريين 
واإلجراءات التي قد تجعل من عودتهم ممكنة. في هذا السياق ، ُسئل المشاركين السؤال التالي: “ ما هي الظروف \ الشروط 
التي قد تجعلك تُفكر بالعودة إلى سورية؟ “ مع طرح خيارات متعددة لهم لإلجابة. حيث كان الرد األول على هذا السؤال هو 
خيار “ إن انتهت الحرب في سورية “ بنسبة ٣١.٥٪. وتلى هذا الخيارات اقتراحات أُخرى مثل “ إن أصبحت سورية بلداً 

مالحظة: هذه النتائج تخص ٧٩٥ مشاركاً ممن أفادوا بأنهم يخططون للعودة إلى سورية في األشهر الـ١٢ المقبلة. 
*نتائج تعود لـ ١٩ شخص من خريجي المعاهد.

 ١ ً  4٢,٩ ٥٠,٠ 4٢,١ ٥٠,4 3٥,6 4٥,٥ 38,٢  ٢3,١ ألنها ليست مكاناً آمنا

 3١,٢ ٢١,4 36,8 ٢4,١ 3٩,4 ٢3,٧ ٥8,8 ٥٩,٠ ألن الحرب فيها مستمرة ٢ 

٢٠,6 ١٩,8 ١٠,٥ ١٩,٧ ١8,١ ١٧,٩ ٥٥,٩ 3٠,8 ألني أعمل في تركيا 3 

١4,6 ٩,٥ ١٥,8 ١3,٩ ١6,٧ ١3,4 ١٧,6 ٢٥,6 لم يبقى لنا شيء في سورية 4 

١٠,3 ١3,٥ - ١٠,٩ 6,٩ ١١,6 ٢٠,6 ٥,١ ألني سعيد\ة هنا ٥ 

8,4 ١١,١ ١٥,8 6,6 ٩,3 6,3 ١١,8 ٧,٧ ألن التعليم في تركيا أفضل 6 

4,٩ ١,6 - 4,4 ٧,4 ٥,8 - ٥,١ ال أُريد العودة ٧ 

4,٩ ١,6 - 4,4 ٧,4 ٥,8 - - لتأمين مستقبل أفضل ألطفالي 8 

٢,6 ٥,6 - 3,6 - 4,٠ - - ألني مطلوب\ة من قبل ُسلطات النظام ٩ 

٢,٥ ٥,6 ١٠,٥ ٠,٧ ٢,3 ١,3 ٥,٩ -  ألني أُريد البقاء في تركيا ١٠ 

 ال يعرفبشكل عام
القراءة والكتابة

 أنهى المرحلة
االبتدائية

 أنهى المرحلة
اإلعدادية

 أنهى المرحلة
الثانوية

أنهى معهد 
)سنتين(*

 أنهى المرحلة
 الجامعية\ ما
بعد الجامعية

 يعرف القراءة والكتابة
 لكن لم ينهي أي مرحلة

دراسية

الترتيب

مالحظة: هذه النتائج تخص ٧٩٥ مشاركاً ممن أفادوا بأنهم يخططون للعودة إلى سورية في األشهر الـ١٢ المقبلة.
 * الشكل العام للمدن األُخرى هي مجموع المدن الكبيرة والمدن الصغيرة

 ١ ً 4٢,٩ 33,٠ 38,٠ 3١,3 4٩,٠ ألنها ليست مكاناً آمنا

3١,٢ 4٩,٥ 3٩,٢ ٥3,١ ١٩,٩ ألن الحرب فيها مستمرة ٢ 

 ٢٠,6 ١٧,٥ ٢٥,3 ١4,٧ ٢٢,6 ألني أعمل في تركيا 3 

١4,6 ٢١,١ ١٢,٧ ٢4,١ ١٠,6 لم يبقى لنا شيء في سورية 4 

١٠,3 ٥,٠ ٥,١ 4,٩ ١3,6 ألني سعيد\ة هنا ٥ 

8,4 ٧,6 ١٢,٧ ٥,8 8,٩ ألن التعليم في تركيا أفضل 6 

4,٩ ١١,6 ٢,٥ ١4,٧ ٠,8 ال أُريد العودة ٧ 

4,٢ ٢,٠ 6,3 ٠,4 ٥,٥ لتأمين مستقبل أفضل ألطفالي 8 

٢,6 4,3 8,٩ ٢,٧ ١,6 ألني مطلوب\ة من قبل ُسلطات النظام ٩ 

٢,٥ ٢,3 ١,3 ٢,٧ ٢,6  ألني أُريد البقاء في تركيا ١٠ 

 المدن
الحدودية بشكل عام

بشكل عام*

المدن األُخرى

  المدن
الكبيرة

المدن
الصغيرة 

الترتيب



SB-2019 – جدول ١١8 :  ما هي الظروف \ الشروط التي قد تجعلك تُفكر بالعودة إلى سورية؟ x  الجنس

SB-2019 – جدول ١١٧ :  ما هي الظروف \ الشروط التي قد تجعلك تُفكر بالعودة إلى سورية؟ )إجابات متعددة(
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آمناً “ )٢١.٣٪( ، “ إن أصبح في سورية منطقة آمنة” )١٠.٢٪( ، “ إذا وجدت عمالً هناك “ )٨.٤٪( ، “ إن تغير النظام 
الحالي \ االستقرار ١٤٧“ )٧,٥٪(، “ إن كان لدي منزل هناك “ )٤.٥٪(. في غضون ذلك ، حصد خيار “ ال أريد العودة 

بأي شكل من األشكال “ التأييد بنسبة ٢٧.٢٪. ١٤٨

مالحظة: النتائج تعود لـ ١3٢٢ شخصاً أجابوا على سؤال “ هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟” بإجابات “ ال أخطط للعودة “ و “ متردد 
“ و “ ال أعلم “ و “ ال توجد إجابة “. 

مالحظة: النتائج تعود لـ ١3٢٢ شخصاً أجابوا على سؤال “ هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟” بإجابات “ ال أخطط للعودة “ و “ متردد 
“ و “ ال أعلم “ و “ ال توجد إجابة “. 

١٤7        املشاركون السوريون يف هذه الدراسة ، وخاصة يف مجموعات النقاشات املركزة ، ذكروا مصطلحات مثل »األسد« و »النظام«. لكن هذه الدراسة فضلت استخدام مفهومي »النظام الحايل«٠

 ١٤٨        اإلجابات التي قدمها ٣6٠ شخًصا والذين أجابوا بـ »ال أريد العودة بأي شكل من األشكال« عىل السؤال »يف ظل أي رشوط ستوافقون عىل العودة« معروضة يف امللحق. ومع ذلك ، فإن هذه البيانات ال تسمح بالوصول إىل نتيجة ذات داللة

إحصائية بسبب األعداد الصغرية. وعليه فإن هذه الجداول هي لإلرشاد فقط

3١,6 4١8 إن انتهت الحرب في سورية ١ 

٢٧,٢ 36٠ ال أريد العودة بأي شكل من األشكال ٢ 

 3 ً ٢١,3 ٢8١ إن أصبحت سورية بلداً آمنا

١٠,٢ ١3٥ إن أصبح في سورية منطقة آمنة 4 

8,4 ١١١  إن وجدت عمالً هناك ٥ 

٧,٥ ٩٩  إن تغير النظام الحالي\االستقرار 6 

4,٥ 6٠ إن كان لدي منزل هناك ٧ 

3,٠ 4٠ إن توفر التعليم 8 

٠,٢ 3 إن أرادت عائلتي ٩ 

٢,6 34 ال أعلم \ ال توجد إجابة   

الترتيب # %

3١,6 ٢8,٧ 36,4 إن انتهت الحرب في سورية ١ 

٢٧,٢ 3٠,8 ٢١,٥ ال أريد العودة بأي شكل من األشكال ٢ 

 3 ً ٢١,3 ١8,٥ ٢٥,٧ إن أصبحت سورية بلداً آمنا

١٠,٢ ١٢,3 6,٩ إن أصبح في سورية منطقة آمنة 4 

8,4 6,٥ ١١,٥  إن وجدت عمل هناك ٥ 

٧,٥ ٩,4 4,3 إن تغير النظام الحالي\االستقرار 6 

4,٥ ١,6 ٩,3 إن كان لدي منزل هناك ٧ 

3,٠ ٢,٧ 3,6 إن توفر التعليم 8 

٠,٢ - ٠,6 إن أرادت عائلتي ٩ 

٢,6 ٢,8 ٢,٢ ال أعلم \ ال توجد إجابة  

الترتيب امرأة رجل بشكل عام
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SB-2019  - جدول ١٢٠ :  ما هي الظروف \ الشروط التي قد تجعلك تُفكر بالعودة إلى سورية؟  )٪( إجابات متعددة 

SB-2019  – جدول ١١٩ :  ما هي الظروف \ الشروط التي قد تجعلك تُفكر بالعودة إلى سورية؟ x  العمر )٪( 

مالحظة: النتائج تعود لـ ١3٢٢ شخصاً أجابوا على سؤال “ هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟” بإجابات “ ال أخطط للعودة “ و “ متردد “ و “ ال أعلم “ و “ ال 
توجد إجابة “.

*الشكل العام للمدن األخرى هو مجموع المدن الكبيرة والمدن الصغيرة.

3١,6 ٢4,3 ٢٥,٠ ٢3,٩ 36,٠ إن انتهت الحرب في سورية ١ 

٢٧,٢ 3١,٧ ٢٧,3 34,٢ ٢4,٥ ال أريد العودة بأي شكل من األشكال ٢ 

 3 ً ٢١,3 ٢8,٧ ٢3,3 3١,٧ ١6,٧ إن أصبحت سورية بلداً آمنا

١٠,٢ ٧,٠ ١4,٢ 3,١ ١٢,١ إن أصبح في سورية منطقة آمنة 4 

8,4 3,8 4,٠ 3,٧ ١١,٢  إن وجدت عمل هناك ٥ 

٧,٥ ٧,٠ ٩,١ ٥,٩ ٧,8 إن تغير النظام الحالي\االستقرار 6 

4,٥ ١,8 ١,٧ ١,٩ 6,٢ إن كان لدي منزل هناك ٧ 

3,٠ 3,8 3,4 4,٠ ٢,٥ إن توفر التعليم 8 

٠,٢ ٠,٢ ٠,6 - ٠,٢ إن أرادت عائلتي ٩ 

٢,6 4,6 4,٥ 4,٧ ١,3 ال أعلم \ ال توجد إجابة    

 المدن
الحدودية بشكل عام

بشكل عام*

المدن األخرى

المدن
الكبيرة 

المدن
الصغيرة 

الترتيب

3١,6 36,4 ٢8,٢ 34,٥ 3٢,٠ 3١,4 ٢٩,8 إن انتهت الحرب في سورية ١ 

٢٧,٢ ٢٧,3 ٢8,٢ ٢3,٢ ٢٧,٧ ٢٩,٩ ٢3,٧ ال أريد العودة بأي شكل من األشكال ٢ 

 3 ً ٢١,3 ٢١,٢ ٢١,8 ١٧,3 ١٧,٩ ٢3,٩ ٢3,٧ إن أصبحت سورية بلداً آمنا

١٠,٢ ١٢,١ ١٢,8 ١٠,٧ ١١,٢ ٩,٢ ٩,٢ إن أصبح في سورية منطقة آمنة 4 

8,4 3,٠ ١١,٥ ٩,٥ 8,4 8,3 ٧,٥  إن وجدت عمل هناك ٥ 

٧,٥ 3,٠ ٧,٧ ٧,١ ١٠,١ 6,4 6,6 إن تغير النظام الحالي\االستقرار 6 

4,٥ - ١,3 6,٠ ٥,٥ 3,٠ ٧,٠ إن كان لدي منزل هناك ٧ 

3,٠ 6,١ ١,3 3,6 4,3 ١,٩ 3,١ إن توفر التعليم 8 

٠,٢ 3,٠ - - ٠,3 - ٠,4 إن أرادت عائلتي ٩ 

٢,6 6,١ - 3,6 ٢,٠ ٢,4 3,٥ ال أعلم \ ال توجد إجابة   

 ما بين
64-٥٥

 ما بين
44-3٥

 ما بين
٢4-١8  6٥بشكل عام

 وأكثر*
 ما بين

٥4-4٥
 ما بين

34-٢٥
Sıra
No.

مالحظة: النتائج تعود لـ ١3٢٢ شخصاً أجابوا على سؤال “ هل تُخطط للعودة في األشهر الـ ١٢ المقبلة ؟” بإجابات “ ال أخطط للعودة “ و “ متردد “ و “ ال أعلم “ و “ ال 
توجد إجابة “.

* إجابات تعود لـ ١٧ شخصاً في عمر الـ 6٥ وما فوق.
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نتائج مجموعات النقاش المركزة: العودة

تم توجيه األسئلة التي تخص عودة السوريين إلى بالدهم إلى المشاركين في مجموعات النقاش. 

غالبية السوريون سوف يعودون إلى بلدهم بعد انتهاء الحرب: يعتقد بعض المشاركين بأن السوريين يفضلون العودة إلى    
بالدهم بعد انتهاء الحرب - التي كانت السبب الرئيسي الذي جعلهم يغادرونها - واستبدال اإلدارة الحالية.

“ سوف يعود الجميع إن رحل األسد وتولت إدارة جيدة سورية. أما إن أتى أسد جديد فلن يختلف شيء. “    
    أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين

“ بالطبع الجميع سوف يعود إن انتهت الحرب ورحل األسد. لكننا ال نعرف متى تنتهي هذه الحرب. “    
    أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين

“ سوف يعود ٧٠٪ من السوريين إن أصبحت سورية مكاناً آمناً. أما الذين افتتحوا أعمالهم هنا ولديهم عمل جيد      
فإنهم سوف يبقون في تركيا. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

“ لو كان األمر بيدي ولو كانت األوضاع جيدة لكنت صعدت للطائرة فوراً وعدت. أعتقد بأن السوريين سوف     
يعودون إن أصبحت األمور أفضل. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ بالطبع سوف نعود يوماً، تركيا هي محطة بالنسبة لنا. لكن أوالدنا وشبابنا ال يريدون العودة، ألنهم لم يعيشوا     
في سورية سوى الحرب والخوف. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ إن انتهت الحرب، نعم، سوف يعود ٩٠٪ منهم. العديد من األشخاص سوف يعودون إن رحل األسد. يجب علينا     
أن نعود ونقوم بإعادة إعمارها. كوني أعمل كمدرسة يقول لي جميع أهالي الطلبة بأنهم يريدون العودة. “     

استنبول – مجموعة نقاش النساء التركيات     

غالبية السوريين لن يعودوا حتى وإن انتهت الحرب: أفادت مجموعة أخرى من المشاركين أنه من الضروري نقاش هذا    
السؤال في طريقة أكثر واقعية. على الرغم من أن معظم السوريين يتوقون لبلدهم ويحلمون بالعودة، فإن المشاركين يعتقدون بأن العودة 
بعد كل هذه السنوات من الحرب ال تبدو ممكنة عملياً. هم أيضاً يقولون بأن كل يوم تستمر فيه الحرب في سورية والحياة في تركيا تجعل 
العودة أكثر صعوبة. فبحسب هذا الرأي، إن سورية اآلن لم تعد هي نفسها التي تركها السوريين. المدن ُدمرت، وانهارت العائالت، 
وضاعت ممتلكات الناس. حتى لو انتهت الحرب اليوم، لن يكون من الممكن للسوريين إعادة تأسيس حياتهم القديمة. عالوة على ذلك، 

وكما ذكرنا سابقاً بأن جزءاً مهماً من السوريين أسسوا اآلن حياة جديدة لهم. 

“ أعتقد بأن ٧٠٪ منهم سوف يبقى في تركيا. لم يتبقى لدينا أية أمل يتعلق بسورية. إن عائالتنا وأقربائنا تشتتوا، لم     
يعد لدينا أي شيء هناك. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ ال نريد العودة. أنا ال أريد العودة في أي شكل من األشكال. لقد توفيت أمي كما توفي أبي وأخي هناك، لهذا فأنا     
أصبحت أكره سورية. لقد اعتاد أطفالي هناك على مشاهدة الجثث والصواريخ، لهذا فأنا ال أُريد العودة. “     

غازي عنتاب- مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ لقد ُدمرت بلدنا بالكامل، ال نريد العودة. “ غازي عنتاب- مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ قد يقول العديد من السوريين بأنهم سوف يعودون ألن الحرب ال زالت مستمرة. لكني أعتقد بأنهم ال يستطيعون      
العودة بهذه السهولة. إن توقفت الحرب اآلن وقالت تركيا بأنها سوف تُلغي إقاماتنا إن قمنا بالعودة فلن يعود أحد. “      

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين     
“ أن لن أعود. ال أعتقد بأن السوريين سوف يعودون. إن أصبحت سورية في وضع أفضل من تركيا سوف نعود. “      

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ قطعاً لن يعودوا. إن أمي وعائلتي يعيشون هناك لكني ال أريد العودة. إن قاموا بإجبارنا على الذهاب سوف نعود      
لكننا ال نريد العودة. لقد كان السوريين يعيشون في وسط منغلق للغاية في سورية ، لم نكن نعرف شيئاً عن الدعم      
النفسي و لم يكن أحد ينظر لفعاليات النساء على أنها شيء جيد. نحن أتينا إلى هنا وبدأنا بتعلم أمور جيدة ، لكن      

إن عدنا إلى سورية المغلقة ماذا سوف نفعل هناك؟ “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ إن عادت سورية القديمة قد أعود. لكن تعود سورية إلى سابق عهدها نهائياً. برأيي قسم كبير من السوريين      

سوف يبقى في تركيا. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين     
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١6-هـ الذهاب واالستقرار في دولة غير سورية وتركيا  

تمت محاولة فهم نزعة السوريين الذين يعيشون في تركيا للذهاب إلى بلد ثالث بطرح سؤال “ هل تريد الذهاب إلى بلد آخر 
غير تركيا وسورية؟ “ ، حيث أنه من بين الردود على هذا السؤال )عبر اإلجابات المتعددة(، أجاب ٥٨.٦٪ من المشاركين 
على خيار “ ال أفكر بالذهاب مطلقاً “. كما بلغ الدعم المقدم لهذا الخيار في دراسة عام ٢٠١٧ الـ ٦٥.٨٪. بمعنى آخر، 
الفكرة من الذهاب على أساس مشروط في الخيارات األخرى أصبحت سائدة. تلى الخيار السابق اقتراح “ سأذهب إن أُتيحت 
لي الفرصة “ الذي ارتفعت نسبته من ٢٣٪ إلى ٣٤.١٪. تظهر جميع الردود أن هناك ارتفاعاً في نسب هؤالء الذين يريدون 

الذهاب إن أتيحت لهم الفرصة. 

أولئك الذين قالوا “ ال أفكر بالذهاب مطلقاً “ كانت نسبة ٦٤.٩٪ منهم من الرجال أما النساء فكانت نسبتهم ٤٨.٣٪. كما 
أن أولئك الذين ال يفكرون في الذهاب هم في الغالب من الفئة العمرية في ٥٥ ومافوق، والحاصلين على شهادات جامعية 
ودراسات عليا والذين يعيشون في المدن الحدودية. من الواضح أن نزعة أولئك الذين يعيشون في المدن الحدودية للعودة 

إلى بالدهم هي أقوى نسبياً، كما رأينا في الردود على بعض األسئلة األُخرى. 
SB-2019 – جدول ١٢١ :  هل تريد الذهاب إلى بلد آخر غير تركيا وسورية؟ ) إجابات متعددة(

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٧

 مؤشر الضغط للسوريين
٢٠١٩

 ١ ً ٥8,6 83١ 6٥,8 ٥84 ال أفكر بالذهاب مطلقا
34,١ 483 ٢3,٠ ٢٠4 سأذهب إن أُتيحت لي الفرصة ٢ 
١4,٢ ٢٠٢ 4,١ 36 سأذهب إن توفر لي عمل 3 
  سأذهب إن تواجد أحد األشخاص المقربين 4 
١3,8 ١٩6 ٠,3 3  لمساعدتي  

٥,٠ ٧١ - - سأذهب إن لم أحصل على الجنسية التركية ٥ 
4,٥ 64 ٢,٧ ٢4 سأذهب إن لم أجد عمل في تركيا 6 
  سأذهب من بعد أن أحصل ٧ 
3,٠ 43 - - على الجنسية التركية  

١,6 ٢3 ٠,٥ 4 سأذهب إن لم تتاح لي فرصة التعليم في تركيا 8 
  سأذهب إن تم استغاللي في العمل ٩ 
١,3 ١٩ ٠,٩ 8 ولم أحصل على بدل أتعابي  

١,6 ٢3 ٢,٧ ٢4 ال توجد إجابة   

الترتيب

# #% %
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هل تريد الذهاب إلى بلد آخر غير تركيا وسورية؟ ) إجابات متعددة( x  البيانات الديمغرافية SB-2019 – جدول ١٢٢ :  

الجنس

 ١,٣ ١,٣ ١,٣ ٢,٦ ٤,٨ ٤,٨ ٢٠,٦ ١٨,١ ٤٥,٩ ٤٨,٣ امرأة 

١,٨ ١,٤ ١,٨ ٣,٣ ٤,٣ ٥,١ ٩,٧ ١١,٨ ٢٦,٨ ٦٤,٩ رجل 

العمر

١,٢ ١,٦ ٢,٠ ٤,١ ٤,٥ ٤,٩ ١٤,٣ ١٣,٥ ٣٣,٩ ٥٧,٦ ما بين ١٨-٢٤ 
٢,٢ ١,٦ ١,٦ ٢,٨ ٤,٦ ٤,٢ ١٢,٤ ١٣,٨ ٣١,٩ ٥٩,٣ ما بين ٢٥-٣٤ 
١,١ ٠,٨ ١,٩ ٢,٧ ٥,١ ٥,٦ ١٧,٦ ١٧,٣ ٤٠,٠ ٥٤,٧ ما بين ٣٥-٤٤ 
١,٧ ١,١ ١,٧ ٢,٨ ٦,٢ ٥,١ ١١,٨ ١٢,٩ ٣١,٥ ٦١,٨ ما بين ٤٥-٥٤ 
٢,٤ ٢,٤ - ٢,٤ - ٧,١ ٨,٣ ١٠,٧ ٢٦,٢ ٦٥,٥ ما بين ٥٥-٦٤ 
- - - ٥,٧ - ٥,٧ ١٤,٣ ٨,٦ ٣٤,٣ ٦٥,٧ أكبر من ٦٥ 

التعليم

- - - ٦,٩ ١,١ - ١٧,٢ ١٨,٤ ٣٥,٦ ٥٨,٦ ال يعرف القراءة والكتابة 

      يعرف القراءة والكتابة لكن 
- - - ٥,٥ ١,٤ - ١٦,٤ ٢٠,٥ ٤٣,٨ ٥٤,٨ لم ينهي أي مرحلة دراسية 

٢,٧ ١,٥ ١,٧ ٢,٠ ٤,٠ ٤,٢ ١١,١ ١١,٦ ٣٥,٣ ٥٧,٨ أنهى المرحلة االبتدائية 

١,٣ ١,٠ ١,٠ ٢,٤ ٥,٠ ٦,٨ ١٦,٥ ١٥,٥ ٣٦,٠ ٥٦,٧ أنهى المرحلة اإلعدادية 

٢,٧ ١,٨ - ١,٤ ٤,١ ٦,٨ ١٤,٣ ١٢,٨ ٣٢,٤ ٥٨,٩ أنهى المرحلة الثانوية 

- ١,٨ ٧,٠ ٨,٨ ٧,٠ - ١٩,٣ ١٩,٣ ٣٨,٦ ٥٦,١ أنهى معهد )سنتين(ـ 

٠,٥ ٢,٠ ٤,١ ٤,١ ٧,١ ٦,٦ ٩,٧ ١٣,٣ ٢٤,٠ ٦٥,٨ أنهى المرحلة الجامعية\ما بعد الجامعية 

المنطقة

٠,٥ ٠,٦ ١,٤ ٣,٥ ٥,٠ ٣,١ ١٥,٨ ١٧,٨ ٢٦,٦ ٦٨,١ المناطق الحدودية 
٣,٤ ٢,٥ ٢,٠ ٢,٣ ٣,٨ ٧,٩ ١٠,٨ ٨,٨ ٤٥,٦ ٤٤,٠ *المدن األُخرى 
٢,٢ ٣,٠ ١,٦ ٢,٤ ٣,٥ ٩,٥ ١١,٧ ٨,٢ ٥٣,٨ ٣٧,٢ المدن الكبيرة     
٥,٨ ١,٦ ٢,٦ ٢,١ ٤,٢ ٤,٨ ٩,٠ ١٠,١ ٢٩,٦ ٥٧,١ المدن الصغيرة     
١,٦ ١,٣ ١,٦ ٣,٠ ٤,٥ ٥,٠ ١٣,٨ ١٤,٢ ٣٤,١ ٥٨,٦ بشكل عام 

 ال أفكر بالذهاب
ً مطلقا

 سأذهب إن
أُتيحت الفرصة

 سأذهب إن توفر
لي عمل

 سأذهب إن لم
 أحصل على الجنسية

التركية

 سأذهب من بعد أن أحصل
على الجنسية التركية

 سأذهب إن لم أجد
عمل في تركيا

 سأذهب إن لم تتاح
 لي فرصة التعليم

في تركيا

 سأذهب إن تم استغاللي
 في العمل ولم أحصل على

بدل أتعابي

 سأذهب إن تواجد أحد
 األشخاص المقربين

لمساعدتي

 ال توجد
إجابة

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى. 
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SB-2019 – جدول ١٢3 :  هل تريد الذهاب إلى بلد آخر غير تركيا وسورية؟ ) إجابات متعددة(

  ال أُفكر بالعودة 
٠,٧ ١,6 ١,٥ ٢,4 3,٧ 6,١ ١١,٢ ١٠,6 3٢,4 6٢,٠ مطلقاً إلى سورية 

 
  إن انتهت الحرب وتشكل النظام 
 الذي أريده سوف أعود 

٥4,٥ 36,6 ١٧,٧ ٢٠,٧ 4,٠ 6,3 4,١ ٩,4 ٠,٥ ١,٢

  إن انتهت الحرب، وحتى إن لم يتشكل 
٢,4 - ٢,4 - ٢,4 ١,٢ ١3,3 ١4,٥ 33,٧ 6١,4 النظام الذي أريد، سوف أعود 

 
  في حال وجود مناطق 
 آمنة في سورية 
  

66,٧ 3٠,8 ١6,١٢ ٧,8 ١,3 3,8 3,8 ٢,6 ١,3 ١,3

  سوف أعود إلى سورية 
- - - - - - - - - ١٠٠,٠ حتى إن استمرت الحرب 

١٢,٥ - - - 6,3 6,3 ١8,8 ١٢,٥ 3٧,٥ 4٢,٢ ال أعلم 

١٩,٢ 3,8 ٧,٧ 3,8 3,8 ١١,٥ ١٩,٢ ٧,٧ 46,٢ 3٠,8 ال توجد إجابة 

 ال أفكر بالذهاب
ً مطلقا

 سأذهب إن
أُتيحت الفرصة

 سأذهب إن توفر
لي عمل

 سأذهب إن تواجد
 أحد األشخاص

 المقربين
لمساعدتي

 سأذهب إن لم
 أحصل على الجنسية

التركية

 سأذهب إن لم أجد
عمل في تركيا

 سأذهب من بعد أن
 أحصل على الجنسية

التركية

 سأذهب إن لم تتاح
 لي فرصة التعليم

في تركيا

 سأذهب إن تم
 استغاللي في العمل
 ولم أحصل على بدل

أتعابي

ال توجد إجابة

 شكل عام ، ما هي العبارات األمثل
 التي تعبر عن رأيك فيما يخص
)٪(موضوع العودة إلى سورية؟

١٧. اآلفاق المستقبلية للسوريين في تركيا  
إن تطلعات السوريين آلفاقهم المستقبلية في تركيا هو أمر مهم لفهم ميولهم للبقاء في تركيا وعمليات االنسجام. في هذا 
السياق، تم طرح سؤال يخص ثالث جهات فعالة رئيسية من السوريين على الشكل التالي: “ هل تؤمن بوجود مستقبل 
لك ولعائلتك وللسوريين اآلخرين هنا في تركيا؟ “. الصورة الناتجة عن هذا السؤال تُظهر بأن نسبة كبيرة من السوريين 
المشاركين تُؤمن بوجود مستقبل لها )بشكل شخصي( في تركيا بنسبة ٦٠٪. بينما تنخفض نسبة التأييد على هذا األمر “ 
بالنسبة للسوريين اآلخرين “ إلى ٤٧.٢٪، هنا ينبغي أن يُؤخذ في االعتبار وجود نسب مرتفعة للغاية في خيارات “ ال أعلم 
\ ال توجد إجابة “ تُمثل ٣١.١٪. بعبارة أُخرى، على الرغم من أن السوريين يؤمنون أن هناك مستقبالً لهم في تركيا بنسبة 

٦٢.٥٪ و ٦٣.٧٪ لعائالتهم، إال أنهم امتنعوا عن التعبير عن هذا األمر فيما يخص السوريين بالمجمل.١٤٩

يجب اإلشارة إلى غالبية السوريين الذين أدلوا بوجود مستقبل لهم ولعوائلهم هنا في تركيا كانوا من السوريين الذي يقطنون 
في مدن المناطق الحدودية. كما يشار إلى أن أدنى تأييد لهذا الخيار كان من المشاركين السوريين الذين يسكنون المدن 

الكبيرة في تركيا. 
SB-2019 – جدول ١٢4 :  هل تؤمن بوجود مستقبل لك ولعائلتك وللسوريين اآلخرين هنا في تركيا؟ )٪(

 ال أعلم \ ال توجد     
إجابة ال نعم  

٧,4 3٠,١ 6٢,٥ بالنسبة لك 
٧,4 ٢8,٩ 63,٧ بالنسبة لعائلتك 
3١,١ ٢١,٧ 4٧,٢ بالنسبة للسوريين 

 ١٤9       تم طرح هذا السؤال بشكل مختلف يف »مؤرش الضغط للسوريني -٢٠١7«. تم طرحه عىل أنه »هل تعتقد أن هناك مستقباًل لك وألرستك يف تركيا؟« مع الردود املحتملة »نعم« و »ال« و »ال أريد مستقباًل يف تركيا«. حيث بلغت نسبة من أجابوا

 بنعم عىل هذا السؤال ٤9.7٪ بني السوريني الذين يعيشون خارج املخيامت. ومع ذلك ، مبا أنه ال ميكن التفريق بني هذه اإلجابة بالنسبة للشخص ولعائلته وللسوريني ، مل تكن املقارنة ممكنة. ومع ذلك ، ال يزال التغيري الواضح يف العامني املاضيني مثريًا

لالهتامم



SB-2019 – جدول ١٢٥ :  هل تؤمن بوجود مستقبل لك ولعائلتك وللسوريين اآلخرين هنا في تركيا؟ )٪(
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 ال أعلم \ ال توجد      
إجابة ال نعم   

6,4 ١٩,6 ٧4,٠ بالنسبة لك  
6,3 ١8,٧ ٧٥,٠ بالنسبة لعائلتك المدن في المناطق الحدودية 
٢4,٩ ١٧,٥ ٥٧,6 بالنسبة للسوريين  
٩,٠ 46,3 44,٧ بالنسبة لك  
٩,٢ 44,٧ 46,١ بالنسبة لعائلتك المدن األخرى 
4٠,6 ٢8,٢ 3١,٢ بالنسبة للسوريين  
8,4 ٥٥,٧ 3٥,٩ بالنسبة لك   
٩,٠ ٥4,3 36,٧ بالنسبة لعائلتك المدن الكبيرة 
43,8 3٢,3 ٢3,٩ بالنسبة للسوريين  
١٠,١ ٢8,٠ 6١,٩ بالنسبة لك      
٩,٥ ٢٥,٩ 64,6 بالنسبة لعائلتك المدن الصغيرة 
34,4 ٢٠,١ 4٥,٥ بالنسبة للسوريين  
٧,4 3٠,١ 6٢,٥ بالنسبة لك  
٧,4 ٢8,٩ 63,٧ بالنسبة لعائلتك بشكل عام 
3١,١ ٢١,٧ 4٧,٢ بالنسبة للسوريين  

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: المستقبل في تركيا

إن توقعات السوريين المستقبلية في تركيا تُعطي أدلة حول ميول العودة. في هذا الجزء تم سؤال المشاركين في مجموعات النقاش عن 
كيفية تقييمهم لمستقبلهم ومستقبل السوريين اآلخرين في تركيا. 

يعتقد السوريين أن لهم مستقبل في تركيا: قال المشاركون بأن معظم السوريين في تركيا يرون مستقبلهم في هذا البلد.    
لقد أسس  المشاركين،  لهم في تركيا. بحسب هؤالء  قد أسسوا اآلن حياة  السوريين  تعتمد على حقيقة أن معظم  أساس وجهة نظرهم 
السوريين أعمالهم في تركيا، وتلقى الشباب تعليمهم فيها كما أصبحت تركيا وطناً للعديد من السوريين. بعض المشاركين، أفاد بأن تركيا 

قدمت فرصاً للسوريين أكثر من أي دول أخرى، حتى أكثر من بلدهم، وبأنهم ال يستطيعون تخيل مستقبلهم في بلد آخر. 

)هل يؤمن السوريين بوجود مستقبل لهم في تركيا؟(    
“ نعم. أنشأنا أعمالنا هنا وأطفالنا يذهبون إلى المدارس وتعلموا اللغة التركية”     

أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ أعتقد بأنهم يؤمنون بوجود مستقبل لهم هنا ألنهم لم يتبقى لهم أي شيء في سورية. “    

    أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات
“ الشباب السوريين الذين يدرسون هنا يؤمنون بذلك. العديد من السوريين أصبحوا اآلن يتصرفون كاألتراك وقد      

انسجموا جيداً هنا. أعتقد بأن ٦٠٪ من السوريين يؤمنون بوجود مستقبل لهم هنا.”     
أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ بالطبع. أطفالنا تدرس هنا وهم ناجحين في دراستهم. لهذا أعتقد أن العديد من العائالت السورية تؤمن بوجود     
مستقبل ها هنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات.     

“ نعم ألن األطفال يدرسون هنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ بالتأكيد يؤمنون بذلك. أصبحت تركيا وطناً لنا. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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“ إن أوالدي يحبون تركيا ويحبون أصدقائهم كثيراً ألنهم يدرسون في الجامعة، إنهم ال يريدون حتى الذهاب إلى     

الخارج. والدهم يريد أن يرسلهم إلى الدول في الخارج إلكمال الدراسات العليا لكنهم ال يقبلون ويقولون بأنهم     
يريدون تأسيس مستقبل لهم في تركيا. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ نعم. كل الدول أغلقت أبوابها ولم يعد لدينا خيار آخر. لهذا يؤمنون بوجود مستقبل لهم ويسعون له.  “     
استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    

“ نعم إن أصبحوا مواطنين أتراك. أعتقد بأنهم يؤمنون بذلك حتى إن لم يحصلوا على الجنسية التركية. “    
غازي عنتاب- مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    

ال يعتقد السوريين أن لهم مستقبل في تركيا:  قال بعض المشاركين بأنهم ال يعتقدون أن لهم مستقبل في تركيا. هذا الرأي    
يشير إلى أن السوريين ليس لديهم توقعات مستقبلية ويشعرون بأنهم غير مقبولين في المجتمع خاصة بعد خطاب الكراهية والتمييز الذي 
يحدث مؤخراً تجاههم. قال هؤالء المشاركين، بأن سياسات الدولة ال توفر لهم ضمانات للمستقبل، وأن وضعهم “ المؤقت “ وعدم اليقين 

بشأن سياسات الدولة يمنعهم من التفكير في مثل هذه التوقعات المستقبلية. 

)هل يؤمن السوريين بوجود مستقبل لهم في تركيا؟(    
“ ال، ألن القرارات تتغير باستمرار وال نعلم متى سوف يقومون بترحيلنا من هنا. “     

أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“ أنا ال أؤمن بذلك. األمر ال يتعلق فقط بتركيا ال مستقبل لنا في أي مكان. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ ال، من الصعب العيش بوجود الخوف. لو ُسنحت للسوريين فرصة الذهاب للخارج لرحلوا من تركيا. “     

استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

بعض السوريين ال يعتقدون بأن هناك مستقبل لهم في تركيا: يعتقد بعض المشاركين بأن وجود توقعات مستقبلية ممكنة    
فقط لبعض السوريين، بينما أفادت هذه المجموعة بأنهم يؤمنون بوجود مستقبل لهم في تركيا، قالوا بأن بعض الجماعات األخرى ليس 
لديها مثل هذا االعتقاد )التوقع(. وفقاً لوجهة النظر هذه، فقط أولئك الذين يمكنهم إنشاء أعمال جيدة وقوية في تركيا والذين يتحدثون 
التركية، والذين يمكنهم الحصول على تعليم في تركيا، وذوي المستوى التعليمي العالي واالقتصادي واالجتماعي فقط يؤمنون بأن لديهم 

مستقبل في تركيا.

“ يؤمن بذلك فقط الذين يمتلكون عمالً جيداً. لكن األشخاص مثلنا ال يوجد لديهم أمل بذلك. “    
    أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين

“ ال وجود لمستقبل لنا في تركيا، لكن أطفالنا بالطبع سوف يكون لهم مستقبل. “     
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ يؤمن السوريين الذين لديهم أعمال جيدة بذلك. نحن نسعى لتأسيس مستقبل لنا في تركيا. لقد بدأت في تعلم اللغة     
التركية على الرغم من تقدمي في السن. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ ال أعتقد بأن المتقدمين في العمر يخططون لمستقبل لهم هنا لكن أوالدنا يؤمنون بذلك.”     
هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    

االعتبارات والتوقعات المستقبلية للسوريين في تركيا:  سئل السوريون الذين لديهم توقعات مستقبلية في تركيا عن “ نوع    
المستقبل “ الذين يحلمون به في هذا البلد. قال معظم المشاركين أنهم يحلمون بمستقبل حيث يمكنهم العيش بأمان وراحة. مع ذلك، وفقاً 
لمعظم هؤالء المشاركين فإنه ليس في وسعهم إنشاء مثل هذا المستقبل. وهذا يشير إلى أن تحقيق هذا المستقبل يعتمد على الدولة إلظهار 
هذه النية واتخاذ التدابير الالزمة وتنفيذ ما يلزم من اللوائح. ضمن هذا السياق، تشمل توقعات السوريين تقبل كل من الدول والمجتمع 

التركي لهم كجزء من المجتمع واالعتراف بهم كأفراد لهم حقوق وواجبات متساوية مع مكونات المجتمع األخرى. 

“ نطمح في أن نعيش مع األتراك في نفس المجتمع حيث تكون ظروف العمل جيدة وحيث ال يكون هناك خوف.”     
أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ أن نعيش سوياً بسالم. أن ندرس ونعمل سوياً تحت شروط عادلة ومنصفة. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء      
السوريات    

“ سوف يكون لنا مستقبل جيد إن حصلنا على الجنسية التركية وأصبحنا متساويين مع األتراك. نطمح في أن نكون      
متساويين مع األتراك وبأن نقوم باالنفتاح على الخارج بطريقة سهلة. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ إن بقي السوريين أفراد نشيطين فسوف يعيشون حياة جيدة جداً في تركيا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش      
النساء السوريات    
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١8. مخاوف المجتمع التركي  

منذ عام ٢٠١١، يعيش السوريين، الذين بلغ تعدادهم الماليين، بمتوسط األربعة سنوات والنصف في تركيا. هذه “ الحياة 
المشتركة “ التي دامت طويالً بشكل غير متوقع، لم تقلل من مخاوف المجتمع التركي بل على العكس تزيدها )كما هو 
موضح في دراسة SB(. لذا فإن األسئلة المتعلقة بمدى انعكاس هذه المخاوف على السوريين و “ إلى أي مدى يمكنهم 
التعاطف مع المجتمع التركي بشأنها “ لها أهمية بالغة. لهذا السبب تم تطوير سؤال “ برأيك إلى أي مدى يوجد لدى المجتمع 
التركي المخاوف التالية؟ “ لفهم كيفية تقييم السوريين للمخاوف األساسية الستة التي تظهر في جميع المجتمعات المحلية 

التي تختبر الحركات اإلنسانية الجماعية. 

الردود على هذا السؤال توحي بأن السوريين ال يرون الحدة الكافية في أي من مخاوف المجتمع. مع ذلك، تتداخل هذه 
المخاوف مع ترتيب ردود فعل المجتمع التركي. حيث شدد السوريين على أن األتراك هم قلقين من “ فقدان الوظائف بسبب 
السوريين “ بنسبة ٣٩.٨٪-٣٦.٨٪. أما المخاوف األخرى التي تم تقييمها بشكل أقل من قبل السوريين فكانت حول األمن 
وتردي الخدمات العامة والحقوق السياسية واتخاد القرار بشأن تركيا في المستقبل من خالل الحصول على المواطنة وتدمير 

هوية المجتمع التركي. 

 

“ نطمح في مستقبل ال يقول لنا فيه أحد “ أنتم سوريين”. غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات      
السوريين    

“ أن نكون متساويين مع األتراك وأن تكون حقوقنا واحدة. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ نطمح في مستقبل جيد جداً. لقد اكتسبنا لغة وتجارب جديدة هنا، كلنا اكتسب شيئاً جديداً وطور نفسه. السوريين      

يطمحون بتجارب وأعمال أفضل. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ أعتقد بأن السوريين سوف يعيشون بانسجام تام مع المجتمع التركي. يعني أن تركيا دمجت أطفالنا مع األطفال      
األتراك وأصبحوا يدرسون سوياً مما يعني أن الجيل الجديد منا أصبح \ سوف يصبح تركياً. “ استنبول – مجموعة      

نقاش النساء السوريات     

SB-2019 – جدول ١٢6 :  برأيك إلى أي مدى يشعر المجتمع التركي بالمخاوف التالية بسبب السوريين؟ )٪(

 ١١,6 3٩,8 6,٢ 33,6 ١١,8 36,8 ٢٠,8 ١6,٠ أن يفقدوا عملهم بسبب السوريين ١ 

 ١٢,١ 3١,٧ ٥,١ ٢6,6 ١٠,٩ 4٥,3 ٢6,8 ١8,٥ أن يتهدد أمنهم وأمانهم بسبب السوريين ٢ 

 أن يكون هناك نقص في الخدمات العامة 3 
١4,٧ ٢6,٥ ٥,٢ ٢١,3 ١4,٥ 44,3 ٢٥,٩ ١8,4 المقدمة لهم بسبب السوريين  

 أن يُصبح للسوريين حق االنتخاب 4 
٢4,6 ٢3,١ 3,١ ٢٠,٠ ١3,١ 3٩,٢ ٢١,٩ ١٧,3 السياسي في تركيا  

 أن يفقدوا هويتهم التركية ٥ 
٢6,٧ ١8,٠ ٢,٢ ١٥,8 ١3,٠ 4٢,3 ٢3,3 ١٩,٠ بسبب السوريين  

 أن يصبح للسوريين حق تقرير المصير 6 
٢٢,٢ ١6,٧ ١,8 ١4,٩ ١٢,3 48,8 ٢8,6 ٢٠,٢ التركي من بعد حصولهم على الجنسية  

 ال مخاوف على
اإلطالق

 ال توجد
مخاوف

 ال توجد
مخاوف

\ وسط
متردد 

 ال أعلم \ ال توجد
إجابة

 توجد لديهمتوجد مخاوف
مخاوف

 توجد لديهم
مخاوف كبيرة

الترتيب
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SB-2019– جدول ١٢٧ :  برأيك إلى أي مدى يشعر المجتمع التركي بالمخاوف التالية بسبب السوريين؟ )نقاط(

SB-2017

٢,6 أن يفقدوا عملهم بسبب السوريين ١ 
٢,4 أن يتهدد أمنهم وأمانهم بسبب السوريين ٢ 
٢,3 أن يكون هناك نقص في الخدمات العامة المقدمة لهم بسبب السوريين 3 
٢,١  متوسط النقاط 
٢,٠ أن يُصبح للسوريين حق االنتخاب السياسي في تركيا 4 
١,8 أن يفقدوا هويتهم التركية بسبب السوريين ٥ 
١,8 أن يصبح للسوريين حق تقرير المصير التركي من بعد حصولهم على الجنسية 6 

الرتتيب

٠-٢,٩٩

٠-٢,٩٩

٥,٠-3,٠

٥,٠-3,٠

SB-2019 – جدول ١٢8:  برأيك إلى أي مدى يشعر المجتمع التركي بالمخاوف التالية بسبب السوريين؟ )نقاط(  x البيانات الديمغرافية 

الجنس
٢,3 ١,٧ ١,8 ٢,٠ ٢,6 ٢,6 ٢,٩ امرأة 
٢,٠ ١,8 ١,8 ٢,٠ ٢,٠ ٢,٢ ٢,4 رجل 

العمر
٢,١ ١,8 ١,8 ١,٩ ٢,٢ ٢,4 ٢,٥ ما بين ١8-٢4 
٢,٢ ١,٩ ١,٩ ٢,٠ ٢,3 ٢,3 ٢,6 ما بين ٢٥-34 
٢,٢ ١,8 ١,8 ٢,٠ ٢,3 ٢,٥ ٢,8 ما بين 44-3٥ 
٢,١ ١,٧ 8,١ ١,٩ ٢,٠ 4,٢ 6,٢ ıما بين ٥4-4٥ 
٢,٠ ١,6 ١,8 ١,8 ٢,١ ٢,٢ ٢,3 ما بين ٥٥-64 
٢,٠ ١,٥ ١,6 ١,8 ٢,4 ٢,3 ٢,3 أكبر من 6٥ 

التعليم
٢,٠ ١,٥ ١,٧ ١,٧ ٢,٢ ٢,3 ٢,6 ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة لكن 
٢,4 ٢,٢ ٢,٠ ٢,٥ ٢,4 ٢,٥ ٢,8 لم ينهي أي مرحلة دراسية 

٢,٠ ١,٧ ١,٧ ١,8 ٢,٢ ٢,3 ٢,6 أنهى المرحلة االبتدائية 
٢,٢ ١,٩ ١,٩ ٢,٠ ٢,3 ٢,٥ ٢,8 أنهى المرحلة اإلعدادية 
٢,٢ ١,٩ ١,٩ ٢,٠ ٢,3 ٢,٥ ٢,6 أنهى المرحلة الثانوية 
٢,4 ٢,٠ ١,٩ ٢,3 ٢,٥ ٢,٧ ٢,8 أنهى معهد )سنتين(ـ 
٢,٠ ١,٩ ١,٩ ٢,٠ ٢,٠ ٢,٠ ٢,٢ أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
٢,٢ ١,٩ ٢,٠ ٢,٠ ٢,٥ ٢,٥ ٢,٥ المناطق الحدودية 
٢,١ ١,6 ١,6 ١,٩ ٢,3 ٢,٢ ٢,٧ *المدن األُخرى 
٢,١ ١,٥ ١,٥ ١,٩ ٢,4 ٢,3 ٢,8 المدن الكبيرة     
٢,٠ ١,٩ ١,8 ١,٩ ٢,١ ٢,٠ ٢,4 المدن الصغيرة     
٢,١ ١,8 ١,8 ٢,٠ ٢,3 ٢,4 ٢,6 بشكل عام 

أن يفقدوا
هويتهم 

 التركية بسبب 
السوريين

 أن يفقدوا هويتهم التركية
بسبب السوريين

 أن يُصبح للسوريين
 حق االنتخاب السياسي

في تركيا

 أن يكون هناك نقص في
 الخدمات العامة المقدمة لهم

بسبب السوريين

 أن يتهدد أمنهم
 وأمانهم بسبب

السوريين

 أن يفقدوا عملهم بسبب
السوريين

 أن يصبح
 للسوريين حق
 تقرير المصير
 التركي من بعد
 حصولهم على

 الجنسية

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى. 
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١٩. تصرفات المجتمع التركي تجاه السوريين  

 لربما أن يكون لدى العالقات المبينة على العواطف األهمية نفسها التي تمتلكها البنية القانونية والمادية فيما يتعلق بمسألة 
العيش المشترك. فقد شهد السوريون دعماً وتضامناً استثنائياً من قبل المجتمع التركي حين مجيئهم إلى تركيا. وعلى الرغم 
من مرور الزمن وتجاوز أعداد السوريين في تركيا الـ ٣.٦ مليون والمخاوف الجادة التي يُبديها المجتمع التركي إال أنه 
بشكل ما ال زال يُحافظ على هذا التضامن “ أي القبول االجتماعي “. ال شك بأن هذا األمر قيم للغاية، لكن من الجهة األخرى 
فإن معرفة رأي السوريين في تقرب المجتمع التركي منهم هو أمر مهم جداً. مع ذلك، يجب أن يوضع بعين االعتبار بأن 
هذا النوع من األسئلة هي أسئلة تستهدف اآلراء والتصورات لهذا مما ال شك فيه بأن التحاليل المعطاة تبقى مجاالً مفتوحاً 

للنقاش. 

عبر طرح سؤال “ برأيك كيف يتعامل المجتمع التركي مع السوريين؟ “ على المشاركين تبين بأنه بشكل عام هناك حالة 
إيجابية. فقد أشار ٦٣.٣٪ من السوريين بأن “ المجتمع التركي احتضن السوريين “بينما أفاد ٤٢.٧٪ إلى أن “ المجتمع 
التركي يعمل ما في وسعه من أجل السوريين “. أما الخيارات الثالث األُخرى والتي يُمكن وصفها باإلجابات “ السلبية “ 
فقد تعاقبت على الشكل التالي: ٣٥.٣٪ من السوريين المشاركين أفادوا بأن “ المجتمع التركي يستغل اليد العاملة السورية 
ويعطون السوريين أجور قليلة “ و٨.٣٪ منهم قال بأن “ المجتمع التركي يتصرف بشكل سيء مع السوريين “ وأخيراً 
٣.٨٪ من المشاركين أجاب بأن “ المجتمع التركي يُهين السوريين )يتعامل معهم بشكل فظ( “. لكن بشكل عام يُمكن القول 

بأن الجدول اآلتي هو جدول “ إيجابي “. 

 
نتائج مجموعات النقاشات المركزة: فهم مخاوف المجتمع التركي: 

ذكر غالبية المشاركين السوريين في مجموعات النقاش بأنهم يعرفون بأن المجتمع التركي لديه مخاوف محددة ومخاوف 
بشأن ماليين السوريين الذين قدموا إلى تركيا. على الرغم من أن المشاركين يجدون هذه المخاوف محقة ، أو بعبارة أصح 
فهم يتفهمون سبب وجود مثل هذه المخاوف لدى المجتمع، إال أنهم ال يجدون األمر عادالً عندما يعامل األتراك جميع 
السوريين بطريقة سلبية بسبب هذه المخاوف. بالنسبة للسورريين هناك بهض العوامل التي تؤثر على تكوين وانتشار 
عوامل القلق والمخاوف. وفقاً للمشاركين فإن أهمها هي كما يلي: أوالً: عدم التواصل بين أفراد المجتمعين والتعميم السلبي 
بسبب أفعال بعض أفراد المجتمع ، ثانياً: نقص المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم والدولة للمجتمع التركي وسد الفجوة 
بالتضليل أو من قبل من لديهم هدف من هذا االستفزاز، ثالثاً: مع وجود األزمة االقتصادية المتصاعدة مؤخراً، تزداد 

المنافسة بين المواطنين األتراك والسوريين ، رابعاً: أسباب مجتمعية وثقافية.

١(بالنسبة لمعظم المشاركين ، فإن أهم سبب لوجود التصورات السلبية لدى المجتمع التركي عن السوريين    
بأنهم ال يعرفون بعضهم البعض بشكل كاف وأنهم ال يتفاعلون بشكل كاف وبالتالي تنمو هذه المخاوف. بالنسبة إلى هذا 
الرأي، إذا استطاع السوريون التواصل مع الشعب التركي وشرح أنفسهم فعندئذ ال يُمكن أن تتطور هذه المخاوف لدى 
المجتمع التركي. باإلضافة إلى ذلك، ذكر المشاركين بأن الشعب التركي ينظر إلى بعض األعمال الغير جيدة التي يقوم 

بها الشباب السوريين أو بعض أفراد السوريين ـ والذين ال يوافقون عليها هم أيضاً ـ على أنها تُمثل جميع السوريين. 

اإلعالم  هو  األتراك  المواطنين  وقلق  مخاوف  لتزايد  آخر  رئيسي  سبب  هناك  فإن  المشاركين  ٢(بحسب    
والحكومة اللذان ال يشرحان للمجتمع التركي عن سير العملية التي تخص السوريين بما فيه الكفاية. يشير هذا الرأي إلى 
أنه الجمهور التركي بدأ بإظهار العداء تدريجياً مع السوريين بسبب األخبار االستفزازية والمضللة التي نشترها وسائل 

اإلعالم في تركيا كما أنها التزمت الصمت حيال األخبار الكاذبة واالفتراء على السوريين. 

األزمة  جراء  يواجهها  التي  التحديات  بسبب  متزايدة  مخاوف  يبدي  التركي  المجتمع  أن  هو  آخر  ٣(سبب    
االقتصادية في تركيا. وبحسب هذا الرأي فإنه يتم إلقاء اللوم على السوريين بسبب زيادة التضخم والبطالة. فالنسبة للعديد 
من المواطنين األتراك، هذا األمر يجعل السوريين كبش فداء لكل هذه الظروف التي يعيشها. رفض المشاركين هنا لوم 
السوريين على األزمة االقتصادية، وقالوا بأن السوريين في تركيا يساهمون في االقتصاد وبأنهم األكثر تأثراً بآثار األزمة 

مقارنةً بالشعب التركي. 

أن  حول  القلق  هذا  ينبع  قلقين،  األتراك  المواطنين  يجعل  آخر  عامل  هناك  للمشاركين،  وفقاً  )٤(أخيراً،    
السوريون سوف يحدثون تغييرات في مجتمعاتهم وحياتهم الثقافية وهويتهم. كما هو مذكور في األقسام أعاله، معظم 
المواطنين األتراك يرون بأن السوريين بعيدين ومختلفين جداً عنهم. وبالمثل، يعتقد معظم السوريين بأن لديهم اختالفات 

ثقافية كبيرة مع الشعب التركي.
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إن ٦٣.٣٪ من السوريين أفادوا بأن “ المجتمع التركي احتضن السوريين “، وأعقب هذه اإلجابة بنسبة ٤٢.٧٪ “ المجتمع 
التركي يعمل ما في وسعه من أجل السوريين “. إن هذه التعابير “ اإليجابية “ ُطرحت من قبل الرجال السوريين أكثر من 
النساء السوريات كما لُوحظ بأنه موجود عند األشخاص الذين يسكنون في المدن الكبيرة في تركيا. أما التعابير التي يُمكن 
القول عنها بأنها “ سلبية “ قد جاءت من المشاركين السوريين الذين لم يكملوا دراستهم ومن يسكنون الُمدن الكبرى في 

تركيا. 

SB-2019 - جدول ١٢٩ :  برأيك كيف يتعامل المجتمع التركي مع السوريين؟  )إجابات ُمتعددة(

SB-2019 – جدول ١3٠:  برأيك كيف يتعامل المجتمع التركي مع السوريين؟ )إجابات متعددة(

63,3 8٩8 المجتمع التركي احتضن السوريين 
4٢,٧ 6٠٥ المجتمع التركي يعمل ما في وسعه من أجل السوريين 
3٥,3 ٥٠٠ يستغلون اليد العاملة السورية في تركيا ويعطون السوريين أجور قليلة 
8,3 ١١٧ المجتمع التركي يتصرف بشكل سيء مع السوريين 
3,8 ٥4 )المجتمع التركي يُهين السوريين )يتعاملون معهم بطريقة فّظة 

٧,8 ١١٠ ال أعلم \ ال توجد إجابة 

# %

الجنس
٧,8 6,١ ١١,3 44,6 3٩,4 ٥٥,٧ امرأة 
٧,٧ ٢,4 6,4 ٢٩,٥ 44,6 68,٠ رجل 

العمر
٩,٠ 4,١ ١٠,6 3٢,٧ 4٢,٠ 6٠,4 ما بين ١8-٢4 
٧,٢ 4,٠ 8,6 34,٩ 3٧,١ 63,٧ ما بين ٢٥-34 
6,4 3,٢ 6,٧ 38,٧ 4٩,١ 64,٥ ما بين 44-3٥ 
٩,6 ٥,١ ٩,٠ 3٩,٩ 4٢,٧ 6٢,٩ ما بين ٥4-4٥ 
١١,٩ ١,٢ 3,6 ٢3,8 46,4 64,3 ما بين ٥٥-64 
٢,٩ ٥,٧ ١١,4 ٢٥,٧ 48,6 6٥,٧ أكبر من 6٥ 

التعليم
8,٠ ١,١ ٩,٢ ٥١,٧ 34,٥ 3٩,١ ال يعرف القراءة والكتابة 
      يعرف القراءة والكتابة لكن 
٥,٥ 4,١ ٩,6 ٥4,8 3٢,٩ 38,4 لم ينهي أي مرحلة دراسية 

١٢,3 4,٧ 6,4 33,8 3٧,3 6٥,٧ أنهى المرحلة االبتدائية 
٥,٠ 4,٥ ١٠,8 3٥,4 46,٢ 68,٠ أنهى المرحلة اإلعدادية 
٧,8 3,٢ ١١,4 3٥,٢ 4٢,٠ 6٧,١ أنهى المرحلة الثانوية 
٥,3 3,٥ ١,8 3١,6 ٧٠,٢ ٥6,١ أنهى معهد )سنتين(ـ 
٥,١ ٢,6 4,6 ٢4,٥ 46,٩ 6٧,3 أنهى المرحلة الجامعية\بعد الجامعية 

المنطقة
١٠,6 ٠,٩ 6,٠ ٢٢,١ 4٩,٢ 6٠,6 المناطق الحدودية 
3,4 8,3 ١١,٧ ٥٥,٧ 3٢,٥ 6٧,٥ *المدن األُخرى 
4,١ ١٠,١ ١٢,٠ ٥6,٠ ٢٩,١ 68,٢ المدن الكبيرة     
٢,١ 4,8 ١١,١ ٥٥,٠ 3٩,٢ 66,١ المدن الصغيرة     
٧,8 3,8 8,3 3٥,3 4٢,٧ 63,3 بشكل عام 

 المجتمع التركي احتضن
السوريين

 المجتمع التركي يعمل ما في
وسعه من أجل السوريين

 المجتمع التركي يتصرف
بشكل سيء مع السوريين

 المجتمع التركي يُهين
 السوريين )يتعاملون معهم

)بطريقة فّظة

 يستغلون اليد العاملة
 السورية في تركيا
 ويعطون السوريين

أجور قليلة

ال أعلم \ ال توجد إجابة

*الُمدن األُخرى تشمل المدن الكبرى والمدن الصغرى. 
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نتائج مجموعات النقاشات المركزة: تصرفات المجتمع التركي تجاه السوريين
إن نتائج مجموعات النقاشات المركزة OGG تدعم جزئياً بيانات هذا السؤال، لكن يبرز في نتائج المجموعات موقف أكثر انتقاداً من 

اإلجابات الواردة في االستبيان. 
 

المجتمع التركي يتصرف بطريقة سيئة مع السوريين:  جزء كبير من المشاركين في مجموعات النقاشات أشاروا إلى أنهم     
غير راضيين عن تصرفات المجتمع التركي مع الجالية السورية المتواجدة في تركيا. فعلى الرغم من أن جميع المشاركين    
تقريباً أفادوا بأن مجموعات موجودة في المجتمع التركي تتصرف بشكل جيد مع السوريين، ومجموعات أُخرى بشكل سيء، إال أن 
غالبية المجتمع التركي ال تحب السوريين وال تتقبلهم. ووفقاً لهؤالء المشاركين، فإن عدم المحبة وعدم التقبل هذا ينبع من األعداد الكبيرة 
من السوريين التي وصلت إلى تركيا في زمن قصير. باإلضافة إلى ذلك، أشار المشاركين إلى أن هذه التصرفات من قبل المجتمع التركي 

ال تقتصر فقط على السوريين وإنما على جميع العرب ألسباب تمتد جذورها عبر التاريخ.  

المجتمع التركي يستغل السوريين:  قسم من المشاركين أعربوا عن مسألة المعاملة السيئة للسوريين بأن المواطنين األتراك     
يستغلون الوضع الحساس والهش للسوريين في تركيا. فعلى الرغم من وجود أمثلة مختلفة في هذا السياق، إال أن المشاركين    
أشاروا إلى أن أكثر النواحي التي يستغل فيها األتراك السوريين شيوعاً هي في العمل حيث يعمل السوريين في بعض المجاالت كقوى 

عاملة رخيصة باإلضافة إلى مطالبة العوائل السورية بدفع أجارات أعلى بكثير من قيمتها الفعلية.  

مع  يتعامل  التركي  المجتمع  بأن  يظنون  الذين  المشاركين  أما  السوريين:  مع  جيدة  بطريقة  يتصرف  التركي  المجتمع     
السوريين بطريقة جيدة، يقولون بأن المجتمع التركي يعامل السوريين بطريقة جيدة وودية ويمد يد العون لهم، ويعرضون    

أمثلتهم لهذا األمر بذكر تجاربهم وعالقاتهم مع المجتمع التركي الشخصية. 

بعض األتراك يتصرفون بطريقة جيدة، وبعض األتراك يتصرفون بطريقة سيئة مع السوريين: بعض المشاركين أفادوا    
بأنه من غير الممكن إعطاء إجابة عامة على هذا السؤال. بعبارة أُخرى، ال يُمكن تعميم كيف يتعامل المجتمع التركي مع سوريين بشكل 
شامل. وفقاً لهذا الرأي، كما هو الحال في كل بلد وفي كل مجتمع، فإنه في تركيا، ومن ضمن جميع أطياف المجتمع التركي هناك أناس 

طيبون وسيئون، متسامحون وغير متسامحون، متفهمون وتمييزيون. 
 

السوريين هم من يُحددون كيف سوف يتعامل المواطنين األتراك معهم:    
وفقاً لرأي آخر، إن ما يحدد تصرفات المواطنين األتراك ليس شخصية األتراك بحد ذاتها، إنما تقرب السوريين وتصرفاتهم مع الشعب 
التركي. بالنسبة لهؤالء المشاركين، إن كان السوريين يتحدثون اللغة التركية، وينوون التواصل مع األتراك وأخذ زمام المبادرة التخاذ 

الخطوة، فإن األتراك سوف يعاملونهم بشكل جيد بالتأكيد. 
 

النتائج العامة لمجموعات النقاشات المركزة: تجارب السوريين في تركيا  .٢٠

قيم المشاركون في مجموعات النقاشات المركزة تصوراتهم وتجاربهم مع المجتمع التركي. في هذا القسم، تمت مناقشة بعض األحكام 
النساء  تجارب  حول  لتتمحور  الرئيسية  النقاش  فئات  ُحددت  حيث  تحديداً.  األكثر  المشاركين  تجارب  من خالل  والتصورات  العامة 

والطالب والمدن التي يسكن فيها المشاركين في مجموعات النقاشات المركزة وما إلى ذلك.  

تقرب ُسكان المدن من السوريين

ُطرح هذا السؤال لالستماع على مقاربات ُسكان المدن المختلفة من السوريين. يتم تفصيل اإلجابات المختلفة أدناه، حيث أنه يمكن سرد 
اإلجابات الشائعة على النحو التالي: ١(أكد المشاركون أن لديهم تجارب متعددة في هذا الشأن. أفاد المشاركين بأنه كما هو الحال في 
جميع المدن، فهناك أشخاص “ طيبين “ و “ سيئين” في المدن التي يعيشون فيها، وبالتالي هناك نوعين من الناس الذين يتعاملون معهم 
بمعاملة جيدة أو سيئة. ٢(ذكر معظم المشاركين أن سكان المدن التي هم فيها كانوا ينتهجون نهجاً أكثر إيجابية في بداية األمر، بينما 
تحولت تصرفاتهم لتصبح سلبية مع مرور الوقت. ٣(تماشياً مع المناقشات السابقة، أفاد جزء كبير من المشاركين أن قضايا التمييز 

وخطاب الكراهية التي يتعرضون لها قد ظهرت مؤخراً. 
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تقرب سكان مدينة أنقرة من السوريين الذين يعيشون فيها

“ في البداية احتضننا الجميع، لقد أحبونا كثيراً وساعدونا. لكنهم تغيروا اآلن وبدأوا في االبتعاد عنا مع       
مرور الوقت. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

     “ كما هو الحال في أي مكان. بعضهم جيد جداً والبعض يفضل أن تكون هناك مسافة فيما بيننا والبعض 
اآلخر ال يُحبوننا على اإلطالق. نحن نريد التواصل معهم وأن نكون أصدقاًء لهم لكننا ال نستطيع ذلك ألننا      

ال نتكلم التركية. “ أنقرة- مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
“  ال يتصرف الجميع بالطريقة نفسها، لكن اآلن التوتر وعدم التقبل هو المهيمن. “      

أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

تقرب سكان مدينة غازي عنتاب من السوريين الذين يعيشون فيها

    “ في بداية األمر الجميع ساعدونا وفتحوا بيوتهم لنا. “ 
غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ في السابق كان الوضع أفضل، أما اآلن فأعتقد بأنهم يشعرون بالملل منا ويقومون بالتفرقة\التمييز       
كثيراً.” غازي عنتاب مجموعة نقاش النساء السوريات      

“ أنا أُحب شعب غازي عنتاب جداً. عندما بدأت الحرب فتحوا بيوتهم لنا. حتى األشخاص الذين أحوالهم       
المادية ليست جيدة ساعدوا السوريين. أنا لن أنسى ذلك أبداً. اآلن، من الممكن أن بعضهم يكرهنا، لكني ممتنة      

جداً من مساعة بعضهم لنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ كما هو الحال في أي مكان وليس فقط غازي عنتاب، فالبعض جيد واآلخر سيء. لقد تأقلمنا معهم بسبب التشابه       
الكبير بيننا خاصة أننا نعيش في المناطق الحدودية. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ يسألوننا دائماً لماذا ال نقاتل في سورية، وعندما نجيبهم، ال تروق لهم إجاباتنا ويرون أننا جبناء. “       

غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ البارحة عندما كنت في التاكسي سألني السائق “ أنتي مع النصرة أم مع البي كي كي أم مع الجيش       
السوري الُحر”، نحن لم نهرب ألننا كنا خائفين، لو أردنا حمل السالح لكنا حملناه لكننا سنقتل به السوريين      
اآلخرين. إنهم إلى حد اآلن ال يفهمون ذلك أو أنهم ال يريدون أن يفهموه.” غازي عنتاب – مجموعة نقاش      

موظفي المنظمات السوريين    

تقرب سكان مدينة استنبول من السوريين الذين يعيشون فيها

“ بعضهم جيد والبعض اآلخر سيء. البعض يقدم الدعم لنا والبعض اآلخر يكرهوننا إلى حد كبير.       
أنا أسكت على الكثير من التصرفات ألني سورية لو لم أكن سورية لما سكتت. “ استنبول – مجموعة نقاش      

النساء السوريات    
     “ البعض قد مل منا بسبب طول فترة إقامتنا في تركيا. أعتقد بأن األتراك يحترمون األجانب ، عليهم 

فقط أال يكونوا سوريين.” استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    
     “ بشكل عام ال يتقبلون السوريين وال يحبونهم. الطالب ال يتصرفون هكذا معنا، أنا أتفاهم بشكل جيد 

جداً مع أصدقائي في الجامعة “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب األتراك    
“ ال يستلطفنا األتراك كثيراً بسبب تواجد العديد من السوريين في استنبول. ال توجد عالقات جيدة بين       

السوريين أنفسهم فكيف ستكون عالقتهم مع األتراك. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    

تقرب سكان مدينة هاتاي من السوريين الذين يعيشون فيها

     “ البعض منهم ساعدنا كثيراً، والبعض بقي حيادياً. أما اآلن، فقد بدأت مرحلة التمييز وعدم التحمل. 
 “ هاتاي.  كبيرة مع سكان  نعيش مشكالت  بشكل عام ال  االجتماعية مع جيراننا جيدة جداً،  عالقتنا      

امرأة سورية    
     “ بعض السوريين يتصرفون بطرق خاطئة لهذا يضع سكان هاتاي مسافة بيننا. أعتقد أن السياسيين في تركيا 

يلعبون دوراً مهماً في هذا الشأن. “ رجل سوري    

تجربة العيش في المدنية كسوري\ة

عندما ُسئل المشاركون عن تجاربهم المعيشية في المدن التي يسكنون فيها، أجابوا كما يلي: 

العيش في أنقرة من وجهة نظر السوريين

     “ إن كنت أعمل في غازي عنتاب، لكنت كسبت المزيد من المال ألن هناك الكثير من السوريين. واألتراك 
ال يفضلون القدوم إلينا. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    

     “ لو كنت أعيش في غازي عنتاب أو في مدن ذات كثافة عالية من السوريين، لكانت فرص عملي 
منخفضة. حين وصولي إلى تركيا، سكنت في مدينة كيليس، وكانت العثور على عمل هناك كسوري أمر      

صعب للغاية. “ أنقرة – مجموعة نقاش أرباب العمل والعاملين السوريين    
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“ العيش في أنقرة أفضل لنا من العيش في المدن األُخرى. ألنه يوجد عدد أقل من السوريين والمزيد       
من فرص العمل. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

     “ أنقرة أفضل لنا من المدن األخرى. ربما يعاملوننا بشكل أفضل وبعناية أكبر كونها العاصمة. بينما في 
المدن األخرى هناك المزيد من الشجار والتوتر. أريد االستمرار في العيش في أنقرة. “ أنقرة – مجموعة      

نقاش النساء السوريات    
     “ أنا أعيش هنا بشكل مريح للغاية. ال أريد أن أعيش في استنبول نهائياً. أعتقد أن األتراك الحقيقين 

يعيشون هنا، بينما استنبول مدينة مزدحمة جداً ومليئة باألجانب. “    
أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

العيش في غازي عنتاب من وجهة نظر السوريين

“ كان الوضع أفضل في السابق، اآلن أصبحنا خائفين كما كنا في سورية. ُطعن ابني بالسكين عدة       
مرات ألنه يعمل ابني كمصفف شعر، ويعود أحياناً في وقت متأخر من الليل إلى المنزل. أصبحنا نخشى من      

أن نسير في الشارع وخاصة في المساء. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات    
     “ العيش هنا له جوانب إيجابية وسلبية على حد سواء بسبب وجود الكثير من السوريين. يقومون 
األتراك بالتمييز والتفرقة ألننا كثيرون وألن بعض السوريين يتصرفون بشكل خاطئ، ومن طرف آخر فإن      
األتراك يقومون بتعميم هذه التصرفات الخاطئة على الجميع على الفور. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش      

النساء السوريات.      
“ يوجد الكثير من السوريين هنا، لهذا أُفكر بتغيير المدينة. أريد العيش في مدينة كأنقرة أو استنبول.       

الشعب هناك أفضل ومثقف أكثر. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين    
“ هنا يعيش الكثير من الحلبيين )السوريين القادمين من مدينة حلب(، وأنا ال انسجم وال أستطيع التفاهم       
معهم ألني من مدينة دير الزور. لهذا إن تمكنت من العيش في مدينة ثانية سوف أكون أسعد وسوف تكون      

فرص العمل أكثر. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش موظفي المنظمات السوريين     

العيش في هاتاي من وجهة نظر السوريين

“ إن الشرطة في هاتاي تتعامل معنا بطريقة سيئة للغاية. نشعر وكأننا مذنبين. نشعر بشعور سيء للغاية       
عندما يلتقطون لنا الصور بجانب هوياتنا. “ هاتاي -  مجموعة نقاش النساء السوريات    

     “ على الرغم من أننا متشابهين إال أن سكان هاتاي ال يلقون علينا التحية. “ هاتاي -  مجموعة نقاش النساء 
السوريات    

     “ الجانب اإليجابي من عيشنا في هاتاي أننا نستطيع التحدث بالعربية بشكل مريح في أي مكان. لكن بعض 
سكان هاتاي ينزعجون من حجابنا ويقومون بالتمييز بسبب ذلك. “     

هاتاي - مجموعة نقاش النساء السوريات    
     “ الشرطة توقفنا باستمرار ألننا نعيش في مدينة حدودية. بعض السوريين يوقفونهم لساعة كاملة فقط من 

أجل التدقيق في الهوية. السوريين في غازي عنتاب واستنبول ال يواجهون هكذا صعوبات. “    
هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات     

     “ سكان هاتاي يشبهون السوريين كثيراً، يمتلكون نمط الحياة ذاته. العيش في هاتاي سهل ألننا نستطيع 
التحدث مع األتراك باللغة العربية. “ هاتاي – مجموعة نقاش الحاصلين على الجنسية التركية    

العيش في استنبول من وجهة نظر السوريين

“ في البداية كنت أعيش في مرسين. مرسين مختلفة جداً عن استنبول، فرص العمل في استنبول أكثر       
بكثير. الحياة في استنبول جيدة وصعبة في نفس الوقت. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    
     “ هناك خدمات أكثر في مدينة استنبول. ابنتي تعيش في مدينة بورصة وال تستفيد من الخدمات الموجودة 
لدينا ) خدمات المنظمات والدورات التعليمية وفعاليات البلديات وما إلى ذلك(. هنا المنح الدراسية أكثر. نشعر      

أننا نسكن في أوروبا هنا. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    
     “ فرص العمل والجامعات والخدمات في مدينة استنبول أكثر من غيرها من المدن. برأيي استنبول أفضل 
من أنقرة في هذه األمور. األجور وفرص العمل هنا بالنسبة للعمال أفضل. كما أن الخدمات الصحية في      

استنبول أفضل من أي مكان آخر. “ استنبول - مجموعة نقاش النساء السوريات    
“ إن العيش في مدينة استنبول صعب جداً، التأقلم مع استنبول ومع غالء المعيشة صعب جداً. لكن استنبول       

أفضل بالنسبة ألزواجنا وأطفالنا. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

التجارب والمشاكل التي تخص مجموعات محددة من المشاركين

النساء السوريات والمشكالت التي تواجهنها
تم إجراء مجموعات نقاشات تخص النساء في كل من المدن األربعة، حيث سئلت المشاركات النساء عن المشاكل التي 

تخوضها كنساء سوريات في تركيا.
     “ نحن نعيش التمييز والتفرقة مثل جميع السوريين اآلخرين. نحن نعيش التمييز أكثر من الرجال عندما 

نمشي في الشارع ألن طريقة لباسنا وحجابنا يكشف بأننا سوريات. “    
أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    
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“ نحن أكثر من يواجه الصعوبات في موضوع االنسجام ألننا ال نخرج من البيت كثيراً وبالتالي ال نتواصل       
مع األتراك. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات    

     “ ال توجد أية حقوق للمرأة السورية في تركيا. نحن نعيش تحت أجنحة أزواجنا. “ غازي عنتاب – 
مجموعة نقاش النساء السوريات    

“ في تركيا وخاصة بين الالجئين الرجل هو المهيمن دائماً. إن النساء السوريات المطلقات أو الذين       
أزواجهن مفقودين ال يستطعن أن يقوموا حتى باستخراج الهويات ألطفالهن. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات.    
     “ إن النساء السورييات في تركيا يتعرضون للكثير من التحرش والمضايقات. “ استنبول – مجموعة نقاش 

النساء السوريات      
 “ لباسنا وجحابنا.  بسبب شكل  واألسواق  والمواصالت  الطريق  في  كثيراً  بإزعاجنا  يقومون  إنهم   “     

هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ إن النساء التركيات ال يقمن بالتواصل معنا بسبب شعورهن بالغيرة. يخافون من أن تسرق النساء      

السوريات الرجال األتراك. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات     

هل هناك فروق بين تجارب النساء السوريات عن الرجال؟   

 ٪٦٠ اآلن  بالعمل،  تركيا  في  النساء  بدأت  عام.  بشكل  العمل  على  يعتادوا  لم  سورية  في  النساء   “     
منهم يعمل، لهذا فإنهم يعيشون التجارب ذاتها مع الرجال وال يوجد أي فروق بينهم. “ أنقرة – مجموعة      

نقاش النساء السوريات    
“ النساء السوريات أصبحن أحراراً هنا. أصبحن يخرجون من المنزل براحة أكبر كما أنهم أصبحن      
يتلقون التعليم وبدأن بالعمل. في سورية لم يكن الجميع يفعل ذلك. في تركيا يقوم المجتمع بتحفيز المرأة      

على التعلم ويحترمونها. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ إن الرجال واألوالد هم أكثر من انسجم فهم يعرفون التركية ويتواصلون مع األتراك. “     

غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات     
“ من الممنوع لدينا أن تعمل نسائنا وبناتنا. نحن نريد أن نعمل لكن أزواجنا يرفضون ذلك. لهذا فنحن      

ال ننسجم مثل رجالنا. “ غازي عنتاب – مجموعة نقاش النساء السوريات      
“ أصبح المجتمع اآلن يعلم بضرورة عمل النساء السوريات كالرجال. لم يكن يتقبل المجتمع في سورية      

هذا األمر. “ استنبول – مجموعة نقاش النساء السوريات    

مقترحات السياسة بشأن النساء السوريات

“ ال توجد سياسات خاصة ومطبقة على النساء السوريات. يجب على الدولة أن تساعد النساء السوريات      
في العمل والتعليم. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات     

“ برأيي يجب أن يكون هناك سياسات وتطبيقات خاصة بالنساء السوريات. إن نسائنا ذكيات جداً لهذا      
يجب عليهن أن يتابعن تعليمهن ومن ثم دخول سوق العمل. “ أنقرة – مجموعة نقاش النساء السوريات      
“ يجب إعطاء النساء السوريات وخاصة األمهات والمطلقات حقوق أكثر. بعض الرجال السوريين      

يقومون بأخذ األطفال والذهاب بهم إلى مكان بعيد بعد الطالق. “     
هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات      

يعرفن  ال  السوريات  النساء  لكن  الالجئة  المرأة  حقوق  دورات حول  تعطي  المنظمات  من  العديد   “    
حقوقهن ولهذا فإنهم يُظلمون. “ هاتاي – مجموعة نقاش النساء السوريات 

الطالب السوريين: تجربة العيش كطالب سوري في تركيا

الطالب  كل  مشاكل  نفسها  هي  مشاكلنا  لكن  سورياً.  طالباً  كوني  استثنائية  سلبية  ناحية  توجد  ال   “     
األجانب. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين     

“ بعض األساتذة ال تتعامل معنا مثل بقية الطالب ألننا سوريون كما أنهم ال يُجيبون على أسئلتنا. “      
استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين     

“ أنا أشعر مثل باقي الطالب الموجودين معي في الجامعة وال أرى أي فروقات. “ استنبول – مجموعة      
نقاش الطالب السوريين      

“ كوني كنت طالباً في األردن ، فأنا أرى أن الدراسة في تركيا لها العديد من الجوانب اإليجابية كما      
أنها أفضل “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    

“ إنها جيدة لكننا ال ندرس في المجاالت التي نريدها، كما أن عملية تعديل الشهادات في تركيا هي      
أصعب من الدول األُخرى. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    
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ما مخططات الطالب السوريين ما بعد التعليم؟ 

“ أنا أُريد البقاء في تركيا والعيش فيها. “ استنبول – مجموعة نقاش الطالب السوريين    
“ أنا أريد العمل في تركيا. ألننا درسنا هنا فإن فرصنا وفرص العمل هنا أكثر. “ استنبول – مجموعة      

نقاش الطالب السوريين     



Ivor Prickett :تصوير



نتائج البحث األساسية

7

٢٠١٩  - للسوريين  لضغط  ا مؤشر 
SURİYELİLER BAROMETRESİ 2019
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خامساً: النتائج األساسية لبحث “ مؤشر الضغط للسوريين – ٢٠١٩ “ 

منذ ٢٩ نيسان ٢٠١١ وحتى هذه اللحظة، لجأ السوريين إلى تركيا هرباً من الفوضى والحرب التي عّمت بالدهم حيث 
تجاوز عددهم الـ ٣.٧ مليون في تشرين الثاني ٢٠١٩. حيث يشّكل السوريين الذين تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا 
نسبة ٤.٤٩٪ من مجموع السكان األتراك الذي يُقدر عددهم بـ ٨٢ مليون نسمة. بسبب وضع الحرب المستمرة في سورية، 
أصبحت فرص وميول السوريين للعودة إلى بلدهم تتناقص يوماً بعد يوم. على الرغم من أّن التاريخ التركي قد شهد العديد 
من حركات الهجرة والتنقالت البشرية، فإن هذه هي المرة األولى التي تشهد فيها البالد أكبر حراك إنساني في التاريخ. 
كما أّن “ الصدمة االجتماعية “ الناجمة عن هذا الحراك أثار مخاوف جدية في المجتمع التركي. اآلن، غالبية السوريين 
تقريباً يعيشون خارج المخيمات جنباً إلى جنب مع المجتمع التركي في ُمدن مختلفة في تركيا. على الرغم من تواجد هذه 
األعداد الكبيرة والسلبيات الناجمة عن التعامل مع الفترة آنذاك - التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها - إال أّن تسع سنوات من 
“ الحياة المشتركة الملزمة “ مضت في جو استثنائي من التضامن وبعيداً عن الصراع. ال شك بأن الفضل األكبر يعود إلى 
المجتمع التركي في ذلك. ومع هذا، إن الحقائق والبيانات تُشير إلى أن مستوى القبول العالي الذي أبداه المجتمع التركي في 
البداية بدأ باالنخفاض مع مرور الوقت واستُبدل بمشاعر القلق. من الجانب اآلخر، فإن حياة السوريين في تركيا أصبحت 
تميل أكثر للحياة الطبيعية ويُمكن القول بأن عملية “ االنسجام الذاتي “ غير المحددة تستمر بطرق مختلفة. حيث أنه ُولد بين 
أعوام ٢٠١١-٢٠١٩ حوالي ٥٢٠ ألف طفل سوري في تركيا، وأُلحق ما يقارب ٦٧٠ ألفاً من األطفال السوريين بنظام 
التعليم التركي، كما التحق مئات األلوف منهم بالجامعات التركية باإلضافة إلى عمل ما يقارب المليون سوري في البالد. 
هذا ُكله يجعل ميول السوريين للبقاء في تركيا أمراً طبيعياً، لكون تركيا اآلن تُعد أكثر “ جاذبية “ بينما األوضاع في سورية 
أصبحت تُعد أمراً “ منفراً “ إلنشاء حياة فيها. كما أن واحدة من أكثر النتائج البارزة لهذه الدراسة بأن كال المجتمعين يرون 
بأن السوريين سوف يستمرون في العيش في تركيا وأن ميلهم للبقاء يزداد يوماً بعد يوم. ليس هناك شك في أّن هذه “ الرؤية 

“ المشتركة ال تجعل التوقعات والرغبات تشترك مع بعضها بالنسبة للمجتمعين التركي والسوري.  

مؤشر الضغط للسوريين، هو بحث أكاديمي يهدف إلى دراسة العالقة بين المجتمع التركي والسوريين في تركيا من خالل 
استبيان الرأي العام ومجموعات النقاشات المرّكزة التي تستهدف كال المجتمعين. وعلى أساسه، تم تحديد وتقديم توصيات 
السياسة المتعلقة في هذا الشأن.  الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على ما يحدث في المجال االجتماعي 
والكشف عن “ إطار الحياة المشتركة في ظل االنسجام “ بقناعة أن الحياة المشتركة بين السوريين واألتراك ال مفر منها.  
كما تسعى هذه الدراسة إلى التقاط الحلول واألفكار من خالل البحث المكثف الميداني وتفسير هذه األفكار والدالئل من وجهة 
نظر وأسلوب أكاديمي. حيث أن تصورات وأفكار كال المجتمعين كانت محور هذا البحث. لهذا السبب، قد يتم ذكر بعض 
التصورات التي تختلف عن الواقع الحقيقي في التقييمات التي أجراها كال المجتمعين. مع ذلك، تبقى جميع هذه التصورات 
مهمة من حيث الكشف عن التصور االجتماعي للمجتمعات. لهذا حاولت هذه الدراسة تحليل هذه اآلراء مع الكشف عن 
الحقائق في أرض الواقع. كما تم اختبار البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق استطالع الرأي العام والتعمق باإلجابات 
والبيانات بواسطة عقد مجموعات نقاش مركزة. على الرغم من أن دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ تُعد األكثر شمولية 
واألكثر استمرارية في هذا المجال في تركيا، وعلى الرغم من أنها تحاول عكس العملية بهيكلها الديناميكي والُمتغير إال أنه 

ال يوجد ادعاء بأن نتائج هذا البحث تُمثل “ الحقيقة المطلقة “. 

تم إصدار القسم األول من دراسة مؤشر الضغط للسوريين في عام ٢٠١٤ تحت عنوان “ السوريين في تركيا: القبول 
االجتماعي واالنسجام “. من بعدها أُصدرت الدراسة الثانية في عام ٢٠١٧ تحت عنوان “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧: 
إطار العيش في انسجام مع السوريين “ والذي تُعد مرجع للدراسة الحالية. حيث تهدف دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين 
٢٠١٩ “ إلى إقامة تداخالت وعالقات مع نتائج الدراسات السابقة باإلضافة إلى تسليط الضوء التغييرات والتطورات التي 
طرأت على تصورات وردود المجتمع. كما تهدف هذه الدراسات، التي من الُمقرر أن تستمر على أساس منتظم في ُكل عام، 
إلى المساهمة في عمليات االنسجام \ االندماج التي نُقوم بتعريفها على أنها العيش المشترك تحت إطار السالم. يجب اإلشارة 
إلى أن هذه الدراسة ال تعتزم لعب دور الُمشجع أو الُمكره لبقاء السوريين في تركيا. على الرغم من وجود قيود أكاديمية، 

فإن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء على الواقع االجتماعي لتقدم مقترحات السياسة حول عملية التعايش السلمي. 
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تعتمد دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ على استبيانات الرأي العام الشاملة ومجموعات النقاشات المركزة من 
خالل إشراك السوريين ممن تحت وصف الحماية المؤقتة في تركيا. حيث أصبحت تركيا في عام ٢٠١٤، الدولة التي 
تحتوي أكبر عدد من الالجئين الذين سرعان ما تحولوا إلى الجئين يقطنون في المناطق الحضرية )الُمدن(. في استبيان 
المشاركين  مع  مباشرة  مقابالت  االستبيان عبر  بيانات  على  الحصول  تم   ،“ للسوريين ٢٠١٩  الضغط  مؤشر   “ دراسة 
السوريين ومواطني الجمهورية التركية. حيث شارك في االستبيان: ٢٢٧١ مواطناً تركياً من ٢٦ مدينة تركية، باإلضافة 
إلى مشاركة ١٤١٨ عائلة سورية تحت وصف الحماية المؤقتة من ١٥ مدينة في تركيا. تجدر اإلشارة إلى أّن مستوى الثقة 
في االستبيان كان ٩٥٪ وبهامش خطاً ± ٢.٦. تّم إجراء ١٢ مجموعات نقاش مركزة في كل من أنقرة واستنبول  وغازي 
عنتاب وهاتاي، ٨ منهم مع مواطني الجمهورية التركية و ٤ مع السوريين. استهدفت هذه الدراسة السوريين الذين يعيشون 
خارج المخيمات ومن هم تحت وصف الحماية المؤقتة. كما تم إجراء استطالع الرأي في الفترة ما بين نيسان وأيار من 
عام ٢٠١٩، أما مجموعات النقاشات المركزة فقد أجريت في الفترة ما بين تموز وآب من عام ٢٠١٩. إلجراء تقييم أكثر 
دقة للنتائج التي تم الحصول عليها في االستبيان ، تّم تحليل اإلجابات بشكل منفصل ودمجها بالجداول المتقاطعة مع مراعاة 
الخصائص المختلفة للمجموعات التمثيلية كالجنس والعمر ووضع التعليم والمهنة واالثنية والمذهب والميل السياسي والمدن 

التي يسكنوها سواًء كانت في المدن الكبيرة أو في المدن الصغيرة. ١٥٠

تم تقديم التقرير النهائي لبحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ من بعد األخذ بعين االعتبار للتقييمات والمالحظات 
العلوم  مجال  في  قيّمة  دراسات  أعضائه  يقوم  والذي  للبحث،  األكاديمي  االستشاري  المجلس  أعضاء  قبل  من  المقدمة 

االجتماعية وأبحاث الرأي العام التي تخص موضوع الهجرة.  

١5٠     كإضافة عىل دراسة »مؤرش الضغط للسوريني ٢٠١7« ،متت إضافة فئة »املدن الكربى« لتتضمن استنبول وإزمري وأنقرة إىل التصنيف املخصص للمحافظات (»املقاطعات الحدودية / املقاطعات األخرى«) يف »مؤرش الضغط للسوريني-٢٠١9«٠ 
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من خالل االستفادة من فرصة المقارنة التي يُوفرها بحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “، يُمكن تلخيص النتائج 
الرئيسية لبحث “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ على النحو التالي: 

على على الرغم أن المجتمع التركي ال يزال يُبدي الدعم والتضامن الذي أبداه في السنوات األولى من مجيء   • 
السوريين وبأنه ال يزال مرتفعاً بنسبة معينة، إال أن هناك انخفاض مثير للقلق يتعلق في هذا التضامن مع    

السوريين. بعبارة أُخرى، فإن قبول المجتمع التركي قد تحول غالبه إلى “ تحمل “.   

ال تزال دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “، كما كان األمر في دراستي )عام ٢٠١4 وعام ٢٠١٧(،   • 
تدعي بأن المجتمع التركي يُبدي قبوالً اجتماعياً كبيراً تجاه السوريين حتى إن كان يميل إلى االنخفاض. إن    
الناتجة عن وصول  القبول أوالتقبل على شكل التحمل، وعلى الرغم من “ الصدمة االجتماعية “  كان هذا    
ماليين الالجئين في وقت قصير للغاية فإن المجتمع التركي يبدي قبوالً اجتماعياً عاليًا، فقد عاش مع السوريين    
تسعة أعوام يُمكن القول بأنها كانت خالية إلى حد كبير من الصراعات والتسييس. يعول هذا األمر على نجاح    
السوريين في فتح مساحة ألنفسهم في جميع مجاالت المجتمع في تركيا.  كما أنه من الواضح أنهم أصبحوا    

يشعروا بالسعادة واألمان بشكل أكبر من السابق في البالد.    

إن رغبة وآمال السوريين في تركيا للعودة إلى بالدهم تنخفض يوماً بعد يوم، وذلك بسبب حقيقة أن الحرب   •
وعدم االستقرار ال يزاالن مستمرين في سورية. وبنفس القدر من األهمية، فإن تطبيع الحياة التي أقاموها   

على مر السنين في تركيا يعزز ميلهم في البقاء بشكل دائم.  

لقد أظهر المجتمع التركي بوضوح أن لديه مخاوف تتعلق باحتماالت إقامة السوريين الدائمة في البالد ،   •
واإلقليمية.  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  االختالفات  عن  النظر  بغض  المجتمع  يريده  ال  أمر  وهو   
انتقالهم  التركي على استحسان عودة السوريين إلى سوريا أو  يكاد يكون هناك إجماع في أوساط المجتمع   
إلى بلد ثالث. يمكن اإلشارة إلى أن دعم المجتمع التركي للسوريين ، والذي ظل قوياً لفترة طويلة ، قد تآكل   
بشكل كبير. كما أن القلق المتزايد في أوساط المجتمع بشأن السوريين يؤدي أيضاً إلى تزايد تسييس العملية.  

لقد استخدمت دراسة “ SB-2019 “ مقياس قياس المسافة االجتماعية الذي طوره بوغاردوس. يبدو أن   •
هناك تبايناً كبيراً في الطريقة التي ينظر بها المجتمع التركي للسوريين وفي الطريقة التي ينظر بها السوريون   

إلى المجتمع التركي. بينما يُظهر المجتمع التركي مستوى مرتفعًا بشكل ملحوظ من “المسافة االجتماعية”   
تجاه السوريين والتي تُقاس بدرجة ٠.٥١- )“بعيدة”( ، ُوجد أن السوريين يتخذون موقفًا أكثر إيجابية من   

المجتمع التركي من خالل العالقات االجتماعية حيث كانت درجة المسافة ٠.٧4+ )“قريبة جًدا”(. من المهم   
أن نالحظ أن المسافة االجتماعية للمجتمع التركي تجاه السوريين تتزايد بمرور الوقت على الرغم من   

الممارسات المتزايدة في العيش سوية عبر الزمن وحقيقة أنه لم يكن هناك مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية   
كبيرة تسبب فيها السوريون. يمكن إجراء المالحظة المعاكسة فيما يتعلق بمسافة السوريين االجتماعية تجاه   

المجتمع التركي ، والتي يبدو أنها تتقلص أكثر بمرور الوقت.   

تصبح أهمية الشعور بالتقارب الثقافي أو التشابه أكثر وضوحاً في األزمات. كان هذا هو الحال بالتأكيد فيما   •
يتعلق بالسوريين في تركيا ، فقد تم التذرع بشكل متكرر بفكرة تضامن “األنصار والمهاجرين “ التي لها   

مراجع دينية وثقافية. بعبارة أخرى ، يمكن اإلشارة إلى أن العوامل الدينية والثقافية كان لها مكانة مهمة في   
الدعم الذي أظهره المجتمع التركي للسوريين. مع ذلك، عندما انتقل الحالة إلى ما بعد كونها حالة طوارئ   

عبر الزمن ، وازدادت األرقام لتكون أبعد من كونها “قابلة لإلدارة” وأصبحت احتماالت التعايش الدائم أكثر   
بروزاً ، بدأت هذه المراجع الثقافية تفقد جاذبيتها واستبدلت بمواقف أُخرى. المجتمع التركي الذي أبدى   

تضامنه بحماس مع األشخاص الذين كانوا في موقف صعب ، يرفض وجود مستقبالً مشتركاً ومعاشرة دائمة   
ويقول بوضوح أنه غير مستعد لمثل هذا االحتمال من خالل التعبير مخاوفه ومطالبه.  
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من المفهوم أن األعداد والقدرات االستيعابية للبالد لها أهمية حاسمة في عملية االنسجام والعيش   •  
مشترك على المدى المتوسط والطويل أكثر من التقارب الثقافي والتشابه. في حين أن األرقام التي يمكن    

التحكم فيها والتفاعالت االجتماعية القصيرة ال تزعج المجتمع المحلي ، إال أن أعداد ومدة اإلقامة التي    
تتجاوز حدود “كونك ضيفًا” تجلب القلق له.   

إن وجود ماليين من السوريين في تركيا له تأثيرات ُمختلفة على كل من المجتمع التركي والسوريين   •
ذاتهم. حيث يشعر المجتمع التركي بمخاوف تتعلق بعمق هذه األعداد مثل القضايا األمنية، والتكاليف،   

وتعطل الخدمات، وفقدان الوظائف، وفقدان الهوية، و” عدم السيطرة “ على األعداد الكبيرة. أما بالنسبة   
للسوريين، فإنه وبسبب تشابه أسباب وقصص قدومهم إلى تركيا يُطورون شبكة تضامن وهوية سورية   
جديدة في تركيا على الرغم من اختالفاتهم االجتماعية والثقافية والعرقية والدينية. لذلك، يوفر السوريين   

بيئة الثقة الخاصة بهم داخل هذه الشبكة، حيث تُصبح لديهم الفرصة إلقامة حياتهم الخاصة مع “ مجتمعهم   
الخاص”. حيث يُمكن لهذه الشبكة المتضامنة من السوريين أن تُثير مخاوف المجتمع المحلي. فعلى الرغم   
من المخاوف التي أبداها المجتمع التركي في أبحاث “ مؤشر الضغط للسوريين “، إال أن السبب الرئيسي   
لرضا وسعادة السوريين في تركيا يكمن وراء األعداد الكبيرة المتواجدة من السوريين وشبكات العالقات   

التي أقاموها فيما بينهم.    
    

•يختلف مفهوم “ التشابه الثقافي “ المتبادل بين المجتمع التركي والسوريين، تماماً كما هو الحال في   •  
موضوع المسافة االجتماعية. حيث كانت نسبة األتراك الذين اختلفوا بأن هناك تشابهاً ثقافياً مع السوريين    

هي ٨٠.٢٪ في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧”، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى ٨١.٩٪ في    
دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “.  حيث كانت هذه النسبة ٧٠.٦٪ في بحث ٢٠١٤. بعبارة    

أُخرى، يزداد االعتراض من قبل المجتمع التركي على التشابه الثقافي مع مرور الوقت. مع ذلك، يعتقد    
غالبية السوريين بنسبة ٥٦.٨٪ أنهم متشابهون ثقافياً مع األتراك.     

أفاد  يُبديها،  التي  الكبيرة  التركي والمسافة االجتماعية  المجتمع  لدى  المتزايدة  المخاوف  الرغم من  على   •  ̀
أنهم  وخاصة   ، الماضيتان  بالسنتان  مقارنة  المجاالت  من  العديد  في  أفضل  أصبحوا  أنهم  السوريون    
يشعرون بأنهم أماناً وأكثر سالماً وسعادة في تركيا. حيث تم تعزيز هذا االستنتاج من خالل إجابات السوريين    
.SB-2017 وأكثرها دقة مقارنة بنتائج SB-2019 على العديد من األسئلة المختلفة واعتباره كواحد من أهم نتائج   

إن عزم السوريين للعودة إلى بلدهم سورية بدأ يتناقص بسرعة. في حين أن نسبة السوريين الذين أجابوا   •  
على خيار “ ال أفكر بالعودة مطلقاً إلى سورية “ في دراسة عام ٢٠١٧ كانت ١٦.٧٪، فإن هذه النسبة    

في دراسة عام ٢٠١٩ ارتفعت لتشكل ٥١.٨٪. وبصدد مماثل، فإن نسبة السوريين الذين قاموا باإلجابة    
بـ “ إن انتهت الحرب وتشّكل النظام الذي أريد سوف أعود “ في دراسة عام ٢٠١٧ كانت تشكل نسبة    

٥٩.٦٪ وانخفضت بعد سنتين في دراسة عام ٢٠١٩ لتكون ٣٠.٣٪. لهذا، تُظهر جميع البيانات التي تم    
جمعها من الميدان، أن رغبة السوريين في العودة قد انخفضت بشكل كبير خالل العامين الماضيين.     

في السنوات األولى كانت توقعات السوريين، الذين اضطروا على مغادرة بالدهم ، تتمحور حول تحقق   •  
تغيير السلطة الحاكمة وتأمين االستقرار في سورية. لكنه من الواضح أن تغيراً فكرياً كبيراً قد طرأ على    
السوريين خاصة بعد عام ٢٠١٤، حيث دخلت داعش وحافظت السلطة الحاكمة على موقعها في البالد.    

حيث أصبحت الخطط المستقبلية للسوريين منفصلة عن تطورات األحداث في سورية. حتى وإن ُوجد حل    
في وقت قريب بشأن سورية، فإن تأثير هذا األمر على عودة السوريين إلى بالدهم سوف يبقى محدوداً.    

تكشف دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين “ أّن بعض مخاوف المجتمع التركي والشكاوى المتعلقة   •  
بالسوريين تنبع من التصورات والمعلومات الخاطئة. هذا األمر يُنظر إليه على أنه يُشكل عقبة مهمة أمام    

االنسجام االجتماعي، ولذلك فهناك حاجة إلى إنشاء استراتيجية تواصل موثوقة ومستمرة للمجتمع    
التركي.    
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تكشف إجابات المجتمع التركي المتعلقة بموضوع “ كيف يؤمن السوريين في تركيا معيشتهم”، مدى أهمية    •
التصورات والمشاكل واآلراء التي يُبديها المجتمع في هذا الشأن. وفقاً لـ ٨٤.٥٪ من المجتمع التركي، فإن    
السوريين يكسبون عيشهم من خالل المساعدات المقدمة من الدولة التركية أو عن طريق “ التسول “. لكن  

في الواقع، ومع وجود بعض استثناءات وما عدا هؤالء الذين يتلقون مساعدات برنامج SUY الذي يبلغ  
عددهم ١.٥ مليون سوري )بمبلغ ١٢٠ ليرة تركية للشخص شهرياً(، فإن غالبية السوريين في تركيا يكسبون   

عيشهم في تركيا عن طريق العمل.   

من المفهوم أن نسبة السوريين )ممن هم فوق الـ ١٢ سنة( الذين يؤمنون لقمة عيشهم من خالل العمل   •
كانت 38.٧٪ في “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “، و٢٧.٩٪ في “ مؤشر الضغط السوري ٢٠١٩ “.   
كما كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية ILO عن نتائج متوافقة نوعاً ما مع نتائج مؤشر الضغط للسوريين،   

حيث أفادت بأن هناك حوالي مليون سوري يعملون في تركيا. ضمن غالبية السوريين الذين يعملون بشكل   
غير رسمي في تركيا، يبدو بأن نسبة السوريين الذين يعملون برواتب شهرية في الوظائف الدائمة والعادية   
هي ٥٠.٢٪. أما نسب الذين يعملون بأُجر يومية فهي 33.6٪، والذين يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب   

األعمال نسبتهم ١3.٧٪. يكشف هذا الوضع على أن عملية االنسجام االقتصادي تتقدم بجدية.   

لُوحظ أن المفاهيم السلبية تأتي في واجهة تعاريف المجتمع التركي للسوريين. في حين أن المشاركين في   •
دراسات “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٤ “ و “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧”، أجابوا على سؤال “ كيف   
تعرف\تصف السوريين في تركيا “ بأن السوريين هم “ الضحايا الهاربين من الحرب \ الظلم “، فقد انخفض هذا   
الخيار إلى المركز الرابع، واحتل مكانه خيار “ إنهم أشخاص خطرون سيُسببون لنا الكثير من المتاعب في المستقبل “.   

قامت نسبة ٣٤.١٪ من المجتمع التركي باإلجابة بالقبول على سؤال “هل سبق لك أن قدمت المساعدة   •
للسوريين عينياً أو نقدياً؟” هذا يدل على مستوى غير عادي من الدعم. مع ذلك ، لوحظ أن هذا الدعم قد   

انخفض في الفترات األخيرة.  

يبدو أن هناك درجة عالية جداً من القلق بين المجتمع التركي من أن السوريين سيضرون باالقتصاد الوطني   •
واألخالق والصفاء في المجتمع باإلضافة إلى نوعية الخدمات العامة والنسيج االجتماعي والثقافي للمجتمع.   

بشكل عام، ينتاب المجتمع الذي يواجه الحركات اإلنسانية الجماعية القلق من أن يفقد عامليه وموظفيه   •
وظائفهم في مواجهة العمالة الرخيصة. مع ذلك، تكشف دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “، أن القلق في   
هذا السياق ال يبدو مهماً جداً داخل المجتمع التركي. فبعد ٩ سنوات من العيش مع السوريين تبين أن فقدان   

الوظائف المجتمع التركي بسبب السوريين ال يزال محدوداً جداً.   

في حين أن المخاوف بشأن بقاء السوريين بشكل دائم في تركيا والرغبة في عودتهم تزداد قوة لدى المجتمع   •
التركي ، فإن اعتقاد أن السوريين سيعودون إلى سورية أصبح أضعف بشكل ملحوظ. في الدراسة التي أجريت   
في عام ٢٠١٤ ، عندما كان هناك ١.٦مليون سوري يعيشون في تركيا ، كانت نسبة أولئك الذين يعتقدون أن   

جميع السوريين سيعودون ٤٥.١٪. انخفضت هذه الحصة بشكل ملحوظ إلى ١٥.٧٪ في SB-2017 و   
٩.٢٪في SB-2019. بعبارة أخرى ، رغم أنهم ال يريدون ذلك ، يعتقد المشاركون األتراك أن السوريين   

سيبقون في تركيا بشكل دائم. إن الردود على السؤال التالي، والذي يتضمن عبارة “يمكننا العيش مع السوريين   
في وئام / سالم” ، تُظهر قوة مخاوف المجتمع التركي بشأن المستقبل. فبلغت نسبة من استجابوا بشكل إيجابي   

.SB-2019 بينما انخفضت نفس النسبة إلى ٨.٦٪ في ، SB-2017 لهذا البيان ١١.٤٪ في  

بعد أكثر من ثماني سنوات، يظهر أن ٨٠٪ من المجتمع هو على يقين من أن نصف السوريين على األقل   •
سيبقون في تركيا. ومع ذلك، على الرغم من الرد المشترك بأنهم “سيكونون دائمين هنا” ، يمكن القول أن   

إرادة العيش معاً هي ضعيفة جًدا، مما يعني أن هناك “قبواًل متردًدا” يبديه المجتمع التركي بشأن السوريين.   
بالنظر إلى نتائج SB-2019 ، يمكن القول أن ٨١.٨٪ في عام ٢٠١٧ و ٨٧.٢٪ في عام ٢٠١٩، من   

المجتمع التركي ال ينظرون بحرارة إلى العيش مع السوريين.   
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أسئلة “ االنسجام “ التي ُطرحت في سياق مشابه للمجتمع التركي والسوريين في تركيا، تكشف عن انفصال   •
كبير بين الطرفين. فحين تّم سؤال األتراك “ إلى أي مدى تجد أن السوريين منسجمين مع المجتمع التركي   

وتركيا؟ “، أجاب ١٣.٢٪ فقط أن السوريين في تركيا قد “ انسجموا تماماً “ أو “ أغلبيتهم انسجم “ مع المجتمع   
التركي. أما عندما ُطرح السؤال نفسه على السوريين، أشار ٥١.6٪ من المشاركين بأن السوريين  

“ بالكامل “ أو “ إلى حد كبير “ انسجموا مع المجتمع التركي وتركيا.    

في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين “ حاولنا فهم إدراك المجتمع التركي لمسألة السوريين في تركيا من    •
خالل سؤال “ من ضمن أكثر ١٠ مشكالت مهمة في تركيا، برأيك ما درجة إشكالية قضية السوريين   

في تركيا؟ “. وفقاً لذلك، ٦٠٪ من المجتمع التركي أفاد بأن موضوع السوريين في تركيا يعتبر “ ثالث   
موضوع أكثر أهمية “.  

من الواضح أّن هناك اعتراض جاد من قبل المجتمع التركي على إعطاء أي حقوق سياسية للسوريين. حيث   •
SB-2017 زادت نسبة أولئك الذين اقترحوا أنه “ال ينبغي منح أي حقوق سياسية” من ٨٥.٦٪ في  

إلى ٨٧.١٪ في SB-2019. أما في سؤال “ ما هي اإلجراءات التي يجب اتخاذها بشأن منح الجنسية   
للسوريين “ أجاب ٧٥.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٧ و٧٦.٥٪ من المشاركين في دراسة عام ٢٠١٩ بأنه “ ال    

يجب إعطاء أي سوري الجنسية التركية “.  

كما هو معروف ، يعتبر االقتصاد الغير رسمي في تركيا واحد من أكبر المشاكل الهيكلية لالقتصاد التركي.   •
بحسب بيانات TÜİK اعتباراً من آب ٢٠١٩، إن طابع العمل بشكل غير رسمي هو بنسبة ٣٦.١٪ أي في   
اتجاه تصاعدي بين المواطنين األتراك. هذا يعني أن ما ال يقل عن ١٠ ماليين مواطن تركي يعملون حالياً   

في االقتصاد الغير رسمي. على الرغم من أن السوريين أصبح لديهم الحق في الحصول على تصاريح العمل   
منذ كانون الثاني ٢٠١6، إال أنه من الواضح أن غالبيتهم ال يزال يعمل بشكل غير رسمي. فعلى الرغم من   
كون االقتصاد الغير رسمي هو واحد من أهم المشاكل الهيكلية في االقتصاد التركي، حيث أنه يجعل ظروف   

العمل غير آمنة وصعبة ويخفض األجور العاملين فيه، بحسب ما عبر عنه المشاركين السوريين في كثير   
من األحيان، إال أن هذا العمل بشكل غير رسمي هو من ساعد السوريين من أجل الوقوف على أقدامهم   

ومواصلة حياتهم في تركيا دون الحاجة إلى دعم مالي مقدم من الدولة التركي. ومن الواضح أن هذا األمر هو   
عامل فعال في إبقاء التوترات االجتماعية محدودة خالل السنوات الثمانية الماضية.    

 
تظهر الردود التي تم تلقيها على السؤال الذي طرح على السوريين حول أي مدى يواجهون مشاكل في مجاالت   •
ظروف العمل والتواصل واإلقامة والتغذية والتمييز والصحة والتعليم أن هناك انخفاًضا - وإن كان محدوًدا -    
في المشكالت في دراسة SB- 2019 مقارنة بـ SB-2017. وهذا يشير إلى أن مشاكلهم تصبح أصغر ،    

كما أن رضا السوريين في تركيا يزداد.  

أكثر المجاالت التي يواجه فيها السوريين الُمشكالت ويشتكون منها في تركيا هي “ ظروف العمل “   •
)36.٢٪(.   كما هو الحال في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ فإنه في دراسة “ مؤشر الضغط    
للسوريين ٢٠١٩ “ أكثر المجاالت التي أعرب السوريين أنهم يُبدون الرضا عنها في تركيا كانت “ الرعاية    
الصحية “. الجدير بالذكر بأن نسبة أولئك الذين يقولون “ ال توجد مشكلة “ هي أعلى نسبياً من نسبة الذين    

يقولون “ هناك مشكلة “ وأن التقييم في كل مجال يتطور في اتجاه إيجابي.   

من بين مجاالت المشاكل المقترحة ، ربما يكون “التمييز” هو األهم بالنسبة للتعايش السلمي. حقيقة أن   •
السوريين وضعوا “التمييز” في المرتبة الخامسة من أصل ٧ مناطق مشاكل مقترحة هو سببًا يدعو للتفاؤل   
حيث أن نسبة أولئك الذين يقترحون أنهم يعتبرون “التمييز” مشكلة كانت ٢١.١٪ )“نواجه الكثير من المشاكل”   

٩٪ ، “نواجه مشاكل” ١٢.١٪( ، بينما نسبة أولئك الذين ال يعتبرونها مشكلة كانت ٦١.٨٪   
)“ال نواجه مشاكل” ٥٩.٨٪ ، “ال نواجه مشاكل على اإلطالق “٢٪(.  
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يبدو أن هناك تصورات أصبحت أكثر إيجابية لدى السوريين منذ عام ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩. هذه النتيجة ،   •
والتي تعد مؤشرأً مهماً على أن ردود الفعل تجاه السوريين هي محدودة للغاية وأن مستوى “القبول االجتماعي”   
تجاه السوريين ال يزال مرتفعاً بشكل غير عادي على الرغم من جميع المخاوف والشكاوى الموجودة داخل   

المجتمع التركي ، هذا األمر له قيمة كبيرة لبناء حياة مشتركة وسلمية في المستقبل. تشير هذه النتائج أيضاً إلى    
أن السوريين في تركيا - ربما ألنهم طوروا حياة فيما بينهم ولم يكونوا على دراية بالمجتمع التركي - ال   

يشعرون بقوة بالتصورات والقلق السلبي الموجود لدى المجتمع التركي عنهم.  

عندما يتم قياس “القرب االجتماعي” أو “المسافة االجتماعية” بين المجتمع التركي والسوريين ، الذين   •
تجاوزت متوسط مدة إقامتهم في تركيا ٤.٥ سنوات، بطريقة مقارنة بين SB-2017 و SB-2019 ؛ يبدو   

أن هناك زيادة في “التقارب” وانخفاض في “المسافة” في جميع أنواع العالقات االجتماعية في العامين   
الماضيين. يمكن اعتبار هذا مؤشراً مهماً في سياق نظرة السوريين للعيش معاً.   

ضمت دراسة SB-2019 العديد من البيانات التي تم تطويرها إلعطاء بعض المؤشرات المتعلقة بوجهات   •
نظر الوريين المستقبلية حول موضوع بقائهم في تركيا. في حين أن عبارة “يريد السوريون البقاء في تركيا”   

جلبت تأييداً بنسبة ٥٤٪ )“أوافق” ٤٨.١٪ ، “أوافق تماًما” ٥.٩٪( ، أما إجمالي خيارات “ال أوافق” و “ال   
أوافق إطالقاً” كانت ٪8 فقط. أما نسبة الذين أفادوا بأن “السوريين يرغبون في الحصول على الجنسية   

التركية” حصلت على رد أكثر إيجابية من المشاركين السوريين. وبلغت نسبة الذين وافقوا على هذا الخيار   
٦٣٪ ، فيما أفاد ٥.٧٪ فقط بعدم موافقتهم عليه.   

من الواضح أكثر المجاالت التي يعاني فيها السوريون في تركيا هي المشاكل المتعلقة بالحياة العملية.   •
يمكن رؤية هذا بوضوح شديد من خالل نتائج العديد من األسئلة المختلفة في االستطالع. التصريحات الثالثة   
التي تم تضمينها للتحقق في هذه النتيجة هي: “يحصل السوريون على ما يستحقه عملهم” ، و “من السهل على   

السوريين العمل” ، و “األتراك يستغلون السوريين”. وسجلت أقوى استجابة في هذا السياق لبيان “يحصل   
السوريون على ما يستحقه عملهم” ، والذي عارضه ٤٣.٤٪ من المشاركين. التصريح االستفزازي القائل   

بأن “األتراك يستغلون السوريين” لم يتلقى سوى مستوى محدود من التأييد. أفاد ٤٣٪ من المشاركين   
السوريين بعدم موافقتهم على هذا البيان ، بينما كانت نسبة الذين وافقوا عليه ٢٠٪.   

كل هذه النتائج تشير إلى نظرة أكثر “إيجابية” من المتوقع فيما يتعلق بالحياة العملية للسوريين ، مع األخذ   •
في االعتبار حقيقة أن هذا هو المجال الذي يتم فيه اإلبالغ عن أخطر المشاكل ، حيث يكاد يكون التوظيف   

الرسمي استثناء. يتعتقد نسبة ٤٠٪ من االمشاركين السوريين بأن السوريين يحصلون على ما يستحقونه في   
عملهم ، ويعملون بسهولة ، وال يتعرضون لالستغالل في العمل. األهم من ذلك ، يبدو أن هذه النتائج تتحسن   

بمرور الوقت.   

إحدى القضايا التي يهتم بها بحث SB بشكل خاص هي مسألة “مدى سعادة” السوريين في تركيا. في دراسة   •
“ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ حيث عبرت نسبة ٣٣.٧٪ من السوريين عن ُمقترح “ السوريون سعداء   
في تركيا “ بدرجات “ أوافق جداً “ و “ أوافق “. أما في “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ فإن هذه النسبة   

ارتفعت لتصبح ٤٨.١٪. في دراسة عام ٢٠١٧، معدل األشخاص الذي أفادوا بـ “ ال أوافق نهائياً “ و “   
ال أوافق “ شكل نسبة ٢١.٩٪ بينما انخفض هذا المعدل في دراسة عام ٢٠١٩ ليصبح ١٦.٤٪. وذلك يعني   
أن السوريين يعتقدون بأن مجتمعهم هو أكثر سعادةً وبأن هذا السعادة تتجه باتجاه تصاعدي مع مرور الوقت.   

إن قياس مدى رضى السوريين عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة التركية، وفهم مدى تلبية هذه الخدمات   •
الحتياجاتهم قد تم عبر إدراج ٥ خدمات رئيسية تقدمها الدولة التركية إلى الخيارات المعروضة على   

المشاركين، مثل خدمات الصحة والتعليم والمأوى والغذاء والمساعدات النقدية\المالية. حيث في دراسة “   
مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ أجابت نسبة ٢٨.٦٢٪ بأنها ترى هذه الخدمات “ كافية “ و “ كافية جداً “،   

ارتفعت هذه النسبة في دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ لتشكل نسبة ٣٤.٩٦٪. في حين من   
المالحظ أن أعلى مستوى من الرضا كان في مجال “ الصحة “ بنسبة ٧٢٪ في دراسة عام ٢٠١٧ ونسبة    

٧١.٨٪ في دراسة عام ٢٠١٩.  
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من النتائج الواضحة لكل من SB-2017 و SB-2019 أن هناك عدًدا كبيًرا جًدا من السوريين الذين لديهم   •
منظور إيجابي حول الحصول على الجنسية في تركيا. عند تقديم خيار أن “السوريين يرغبون في الحصول   

على الجنسية التركية” ، بلغت نسبة المستجيبين الذين “وافقوا” و “وافقوا تماماً” عليه ٦٥.٦٪ في عام ٢٠١٧ ،    
و ٦٣.٤٪ في عام ٢٠١٩. انخفضت نسبة المعارضين لهذا البيان من١٢.٤٪ في عام ٢٠١٧ إلى ٥.٧٪ في   

عام ٢٠١٩. ويرغب ٥٧.٧٪ من السوريين في تركيا في الحصول على جنسية مزدوجة ، بينما يرغب   
٢٢.٦٪ في الحصول على الجنسية التركية فقط. مجتمعة ، يمكن اقتراح أن نسبة السوريين الذين يطلبون   

الجنسية التركية هي ٧8.3٪.  

للوصول إلى أدلة تتعلق بميل السوريين للعودة ، سئل المشاركون السوريون “بشكل عام ، أي من العبارات   •
التالية يمثل أفضل تعبير عن موقفك تجاه العودة إلى سورية؟” النتيجة األكثر إثارة للدهشة هنا هي زيادة   

نسبة الذين قالوا “ال أفكر بالعودة مطلقاً” ، والتي سجلت بنسبة ١٦.٧٪ في عام ٢٠١٧ وارتفعت إلى ٥١.٨٪   
في  SB- 2019.  في سياق مماثل ، انخفضت نسبة الذين قالوا “سأعود إذا انتهت الحرب وتأسس النظام   

الذي أريد” ، من ٥٩.٦٪ في SB-2017 إلى ٣٠.٣٪ في  SB-2019.  أولئك الذين أفادوا أنهم “ سيعودون   
إلى سوريا إذا انتهت الحرب ، حتى لو لم يتأسس النظام الذي يريدوه”  شكلوا ١٢.٩٪ في SB-2017 ، بينما   
انخفضت هذه النسبة أيًضا إلى ٥.٥٪ في SB-2019. تشير جميع البيانات التي تم جمعها من الميدان إلى   

أن نوايا وميول السوريين للعودة قد تضائلت بشكل كبير في العامين الماضيين.  

على مستوى أكثر واقعية ، ُطرح على السوريين في تركيا سؤال “ما هي خططكم للعودة إلى سورية في   • 
األشهر الـ ١٢ المقبلة؟”. حيث شكل الذين ردوا على هذا السؤال بقولهم بأنهم “ال أخطط للعودة إلى سورية”    

نسبة ٥٦.١٪ من المستجيبين.   

من المهم النظر في أسباب عدم تخطيط السوريين للعودة. طرح االستطالع السؤال التالي “ما هي أهم ثالثة   •
أسباب تدفعك لعدم التخطيط للعودة إلى سوريا؟” وتم منح المشاركين فرصة لتقديم إجابات متعددة. جاء الرد   
على رأس القائمة “ألنها ليست مكانًا آمنًا” )٤٢.٩٪(. وجاءت اإلجابة ذات الصلة المتشابهة في المرتبة الثانية   

وهي “ألن الحرب ال تزال مستمرة” بمعدل ٣١.٢٪. بعبارة أخرى ، ترتبط أقوى أسباب عدم التفكير في   
العودة باألمن. يمكن اإلشارة إلى أن “العوامل العائقية” تبدو سائدة هنا.   

طرح سؤال “ ما هي الشروط التي إن توفرت، قد تجعلك تُفكر بالعودة؟ “. في إطار اإلجابات المتعددة،   •
الجواب األول الذي قدمه السوريين على هذا السؤال كان “ إن انتهت الحرب في سورية “ بنسبة ٣١.٦٪.   

تلت هذه اإلجابة إجابات مثل: “ عندما تصبح سورية دولة آمنة “ )٢١.٣٪( و “ عندما يكون هناك منطقة آمنة “    
)١٠.٢٪(، “ إن حصلت على فرصة عمل هناك “ )٥.٣٪(، “ إن أُطيح بالسلطة الحاكمة \ تغير النظام \   

أصبحت سورية أكثر استقرار “ )٧.٥٪(، “ لو كان لدي هناك منزالً “ )٤.٥(.    

كما حاولت الدراسة فهم ميول السوريين حول ما إن كانوا يفضلون العيش في دولة ثالثة غير تركيا من   •
خالل طرح السؤال “ هل تحبذ فكرة الذهاب واالستقرار إلى دولة أُخرى غير سورية وتركيا؟ “. في إطار   

اإلجابات المتعددة، أفاد السوريون في المرتبة األولى بأنهم “ ال يفكرون بالذهاب إلى دولة أُخرى على   
اإلطالق “ بنسبة ٥8.6٪. حيث كانت نسبة هذه اإلجابة في “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٧ “ تشكل   
٦٥.٨٪. مما يعني بأن فكرة الخروج المشروط من تركيا أصبحت موسعة في خيارات السوريين. وكما   

ارتفعت إجابة “ إن توفرت لدي الفرصة سوف أذهب “ من ٢٣٪ إلى ٣٤.١٪. توضح جميع الخيارات بأن   
نسبة أولئك الذين يريدون الذهاب إلى دولة أُخرى تزداد.  

لقياس ميول البقاء وتوفير األدلة المهمة للغاية في عمليات االنسجام يجب أخذ آراء السوريين حول إن كانوا   • 
يرون مستقبالً لهم أو لعوائلهم أو للسوريين بشكل عام في تركيا. في هذا اإلطار، تم طرح سؤال “ هل    
تؤمنون بوجود مستقبل لكم | لعائلتهم \ للسوريين بشكل عام في تركيا؟ “ في ثالثة سياقات مختلفة. الصورة    

الناتجة عن هذا السؤال تُبين بأن نسبة ٦٠٪ من السوريين يؤمنون بوجود مستقبل لهم ولعوائلهم.   
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لثقافة التعايش السلمي ، ما قد يكون بنفس أهمية القانون والبنية التحتية المادية هي الخلفية العاطفية   •
للعالقات وكيف تفهم المجتمعات بعضها البعض بشكل متبادل. عند وصولهم إلى تركيا ، شهد السوريون    

دعماً وتضامناً استثنائيين من المجتمع التركي. على الرغم من طول مدة اإلقامة ، فقد ارتفعت أعدادهم إلى    
٣.٥٧ مليون ، وظهرت مخاوف خطيرة ،  يبدو أن المجتمع التركي يواصل هذا التضامن أو “القبول    

االجتماعي”. هذا ال يعني أن المجتمع التركي غير مرتاح لوجود السوريين. ومع ذلك ، فإن الحد األدنى من    
القبول االجتماعي أمر ال بد منه للقدرة على العيش معًا على الرغم من المخاوف القائمة.  

إن كيفية إدراك وتقييم السوريين لموقف المجتمع التركي تجاههم أمر مهم للغاية. إن ردود الفعل على سؤال    •
“برأيك كيف يتعامل المجتمع التركي مع السوريين؟” تشير إلى سياق إيجابي بشكل عام. وفقًا لـ ٦٣.٣٪ من    

السوريين ، “رحب المجتمع التركي بالسوريين بحرارة”. أما ٤٢.٧٪ قالوا إن “المجتمع التركي يبذل     
قصارى جهده من أجل السوريين” و ٤١.٨٪ قالوا إن “السوريين ممتنون للمجتمع التركي”. وتشير هذه     
النتائج إلى أن ردود الفعل والقلق وحتى رفض المجتمع التركي تجاه السوريين “ال تصل” إليهم. بعبارة    

أخرى، على الرغم من أن المجتمع التركي غير مرتاح وقلق ، إال أنه ال يعرض هذه األمور على السوريين    
بشكل كبير وال يزال يوفر مساحة لبيئة سلمية. في الواقع ، يمكن النظر إلى هذه النتيجة بأنها مؤشر قوي    
على أن المجتمع التركي ال يزال يحتفظ بمستوى كبير من القبول االجتماعي تجاه أكثر من ٣.٥ مليون     
سوري ، الذين يشكلون ما يقرب من ٥٪ من السكان. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن اإلشارة إلى أن      
“نقص المعلومات” أو “الالمباالة” الناجم عن العيش داخل شبكات المجتمع الخاصة بهم و “الغيتوات”     

الناشئة ربما تمنع السوريين من إدراك االنزعاج الذي يعبر عنه المجتمع التركي بشكل استطرادي.

تتطلب استدامة القبول االجتماعي جهوًدا من كل من الفئات االجتماعية )المجتمع التركي والسوريين(    •
ومن المؤسسات العامة. ال ينبغي أن ننسى أن التصورات والمواقف المتبادلة يمكن أن تكون هشة للغاية،   
  وأن الصورة اإليجابية قد تتحطم على الفور تحت تأثير التطورات االجتماعية واالقتصادية والسياسية   

الكبرى.  
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توصيات السياسة  سادساً: 

تهدف دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “ إلى تقديم توصيات السياسة بأخذ صورة علمية عن الالجئين السوريين 
من خالل مراقبة التطور\التغيير الذي طرأ على التاريخ التركي واألبعاد الكمية والزمنية لما يُمكن وصفه بـ “ الصدمة 
االجتماعية “.  الهدف من هذه التوصيات هو وضع إطار عام من أجل حياة مشتركة كريمة ومسالمة ومنع “ الصدمة 
االجتماعية “ من أن تُصبح مؤلمة ومزمنة وإيقافها من أن تتحول إلى حواجز وصراعات اجتماعية. حيث أن اقتراح “ 
االنسجام “ هنا هو موضوع مستقل عن الخطاب الهرمي أو األيديولوجي، بل يتم استخدامه بمعنى “ الحياة السلمية الكريمة 

“ أي وفق نهج يقوم على الحق والمراعاة الفردية.  

في هذا السياق، بناًء على نتائج دراسة “ مؤشر الضغط للسوريين ٢٠١٩ “، يُمكن التعبير عن توصيات السياسة في مختلف 
المجاالت على النحو التالي: 

االبتعاد عن مفهومي “ الوضع المؤقت والبقاء “ والتركيز على الواقع المجتمعي:   
منذ قدوم السوريين إلى تركيا في نيسان عام ٢٠١١، شهد موضوع السوريين في تركيا )الذي تم تعريفه من قبل 
جميع األطراف على أنه “ مؤقت “( تغييراً جدياً. فمع مرور الزمن وازدياد أعداد السوريين الذين يعيشون في 
كافة أنحاء تركيا إلى ٣.٧ مليون سوري، أصبح المجتمع التركي أكثر إدراكاً لوجود السوريين في دورة حياتهم 
اليومية. في هذا اإلطار، بُنيت السياسة التركية التي تتعلق بموضوع السوريين في تركيا في بداية األمر على 
أساس التطورات والتحوالت التي قد تحدث في سورية. اآلن بالنظر إلى الحقائق االجتماعية التي نشأت خالل 
السنوات التسع الماضية، وإلى أنه يبدو من الصعب للغاية رؤية السالم واالستقرار يتحقق في سورية على 
المدى القريب أو المتوسط، فإن هذه السياسة تحتاج إلى المراجعة وإعادة النظر فيها. إّن مجريات الوضع في 
سورية والتغيير السياسي الذي قد يجري فيها انخفض تأثيره على السوريين في تركيا الذين اقتربوا من أن يُكملوا 
سنتهم التاسعة هنا. لذلك، يجب األخذ في االعتبار أن ميول السوريين للبقاء في تركيا هي ميول واضحة، وبأنهم 
أصبحوا يهتمون بالتطورات التي تحصل في تركيا بنفس الطريقة بل أكثر من التطورات التي تحدث في سورية. 
إن بُنيت السياسات على المدى القصير بشكل “ مؤقت “ أو “ لحل أزمة ما “، فسوف تظهر مشاكل اجتماعية 

خطيرة وُمكلفة للمجتمعين السوري والتركي. 

تقوية القبول االجتماعي الذي يميل إلى الهشاشة والنفاذ:   
نظراً ألن فكرة البقاء تزداد يوماً بعد يوم وألن قرارات السوريين في تركيا أصبحت مستقلة عن األحداث التي    
تدور في سورية، هناك حاجة إلنشاء سياسات أكثر جدية تخص العيش المشترك. كما أن هذه السياسات عليها بذل    

جهود أكثر بأن ال تشمل السوريين وحدهم بل أيضاً المجتمع التركي. كما هناك حاجة للقيام بمشاريع تجعل    
مستوى قبول ودعم المجتمع التركي مستداماً.   

  “على الرغم من أن “ التقارب الثقافي “ يلعب دوراً هاماً في التضامن في بداية األمر، إال أن الحجم العددي 
هو الذي يحدد استمرارية هذا التضامن: 

على الرغم من حقيقة وجود تقارب ديني وثقافي بين المجتمع التركي والسوريين ، إال أن تصور المجتمع لهذا األمر 
يمكن أن يتغير مع تزايد األعداد. لذلك ، يمكن اعتبار توصيف المجتمع التركي للسوريين على أنهم “مجموعة مختلفة 
جًدا عنا ثقافيًا” رد فعل متعمًدا. ما يصبح العامل المحدد هنا هو الحجم العددي ، والذي يُنظر إليه على أنه تجاوز 
المستويات التي يمكن التحكم فيها. بينما تجلب عدم االرتياح بين المجتمع المضيف بطرق متعددة ، عادة ما تزيد 
األعداد المتزايدة من الثقة بالنفس للقادمين الجدد في غضون ذلك مما يجعل من الممكن لهم العيش داخل شبكاتهم 
االجتماعية دون الحاجة إلى المجتمع المضيف. وهذا بدوره يمكن أن يزيد المسافة ويساهم في ظهور “مجتمعات 
موازية”. لهذه األسباب ، قد يكون بناء االنسجام على التقارب الثقافي غير واقعي وقد ال تكون مثل هذه العبارات 
العاطفية القائمة على التشابه والتقارب بين المجتمعات مرضية ألي منهما. يجب أن تُبنى سياسات االنسجام الخاصة 

بالسوريين على حقوق ومعايير ومحورية الفرد ، مع مراعاة قدرة البلد وخصائص الوافدين الجدد.
 



  تقييم الخيارات المختلفة عن طريق إدراك االتجاهات األساسية، وتحسين سياسات
  التحفيز للعودة الطوعية: 

من الضروري العمل بشكل متزامن على سيناريوهات بديلة للمستقبل فيما يتعلق بالسوريين الذين تجاوز عددهم    
٣.٥٧ مليون. يجب تطوير كل خيار من الخيارات الرئيسية ، بما في ذلك عودة السوريين إلى وطنهم ، وإعادة    
توطينهم في بلد ثالث وإقامة جزء كبير منهم في تركيا ، إلى نماذج بديلة ديناميكية ومتعددة دون أن ننسى أن    
نتائج السياسة المرغوبة نادراً ما تتحقق بالكامل في الواقع االجتماعي. يجب إعداد خرائط الطريق لكل نموذج.    
على الرغم من أن احتماالت العودة الطوعية وإعادة التوطين في بلد ثالث قد ضعفت بشكل كبير ، إال أنه ينبغي    
وضع سياسات تحفيزية تشجع على العودة الطوعية. حيث ال يمكن فهم إلى أي مدى ستصبح هذه السياسات فعالة    

إال بعد تنفيذها.  

  تطوير سياسات التواصل التي تعتمد على بيانات حقيقية وشاملة:  
أظهرت دراسات SB أن جزًءا كبيًرا من اآلراء والمواقف السلبية تجاه السوريين في المجتمع التركي تستند إلى 
معلومات مضللة أو غير كاملة. من الضروري أن يتم إطالع المجتمع التركي والسوريين بانتظام على العملية 
باستخدام معلومات دقيقة وموثوقة. إن إعداد إستراتيجية تواصل عاجلة وشاملة يمكن أن يخفف من المخاوف 
استراتيجية  المجتمع. من شأن  إلى  لالنضمام  السوريين  تشجيع جهود  وكذلك  التركي  المجتمع  في  الموجودة 
االتصال الفعالة القائمة على البيانات الدقيقة أن تحارب المعلومات المضللة والنميمة التي تنتشر بسرعة كبيرة 
وفي كثير من األحيان عبر وسائل التواصل االجتماعي. ستكون استراتيجية االتصال هذه مهمة أيًضا من حيث 

تحقيق الشفافية للموضوع.  

  أن يكون “ النهج اإلنمائي “ مرشداً للطريق: 
سواء كان البعض يرغب بذلك أم ال، ينبغي هيكلة الحياة المشتركة بطريقة تُسهم في جمع شرائج المجتمع بنهج 
تنموي. وعليه فإنه يجب إنشاء سياسة هجرة تستند إلى التنمية بحيث يكون لديها القدرة على توفير مساحة جدية 
لحياة سلمية مشتركة. وبحسب ما تم التأكيد عليه في خطة التنمية التركية الحادية عشر، فإن نقطة االنطالق 

المهمة لهذه السياسة هي سياسات االنسجام. 

  إن سياسات االنسجام محفوفة بالمخاطر، وتعزز البقاء، ولكن إن كان البقاء خياراً قوياً، 
  فإن التأجيل يخلق خطراً: 

إن اعتماد سياسات االندماج للمهاجرين المؤقتين وال سيما الالجئين ليس خياراً شائعاً للعديد من البلدان بسبب 
الشكوك المحيطة بالعملية وألنه يعتقد أن سياسات االندماج “تشجع على البقاء”. إن حقيقة أن ألمانيا بدأت فقط 
في تطوير سياسات االندماج المتعلقة بالمهاجرين األتراك بعد ٢٥ عاماً وحقيقة أن لبنان يرفض رفًضا قاطعاً 
سياسات االندماج تجاه الالجئين السوريين تستند على هذا السبب. ومع ذلك ، فإن التوقعات المستقبلية في أذهان 
الحكومات قد ال تكون دقيقة. لقد طالت اإلقامة الطويلة للسوريين في تركيا ، بالطريقة نفسها ، وخارج التوقعات 
السياسية. يوجد حاليًا أكثر من ١.٧ مليون طفل سوري تحت سن ١٨ عاماً. بدالً من المناطق الحدودية ، يعيش 
السوريون “كالجئين حضريين” في مناطق أكثر تطوراً في تركيا. تضائل احتمال عودتهم بسبب الظروف في 
سورية وبسبب الحياة التي عاشوها في تركيا على مر السنين. وبالتالي ، فإن الحياة المشتركة والمستقبل ، على 
الرغم من عدم تفضيلهما ، تبدو بأن ال مفر منها. لذلك ، تعتبر سياسات االندماج مطلباً أساسياً ، وليست تفضيالً 

، لخلق حياة مشتركة مشرفة وسلمية ولمنع العديد من المشاكل الُمحتملة في المجاالت االجتماعية والسياسية. 

  ما هو نموذج االنسجام، ومن هي الجهات الفعالة فيه؟
قضية االنسجام هو قضية معقدة للغاية وعلى الرغم من ذكر مبادئها إال أنه ال يُمكن التحدث عن نموذج صالح 
في كل مكان. إحدى المالحظات المهمة في هذا السياق هي حقيقة أن االنسجام يُناقش عادة في سياق المهاجرين ، 
بدالً من الالجئين. في سياق الالجئين ، فإن اإلحساس بالمؤقتية وتجاربهم المؤلمة والمخاطر المرتبطة بها تؤدي 
إلى التردد في تطوير سياسات االنسجام. النظر في العالقة بين سياسات االنسجام من ناحية ، والقدرة والقوة 
المالية للبلد المنفذ من ناحية أخرى باإلضافة إلى حقيقة أن أكثر من ٨٥٪ من الالجئين في العالم يعيشون في 
البلدان النامية ، فإن البلدان الفقيرة قد تكون مسؤولة عن نقص المعرفة وكذلك التنفيذ النادر لسياسات االندماج 
المتعلقة بالالجئين. من المعروف أن هناك ثالث جهات فعالة أساسية في عملية االنسجام: األولى: هي الدولة، 

والثانية هي المجتمع المحلي المستضيف والثالثة هم “ القادمون الحقاً “. 
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حيث أن لكل جهة أدوار والتزامات مختلفة. إن دور الدولة في هذه العملية هو في الغالب تحديد الوضع، واتخاذ 
القرارات االستراتيجية، وإدارة العملية في المجال العام. مع ذلك، لذلك ، ما لم يقتنع المجتمع المضيف ويُظهر 
مستوى معيناً من القبول االجتماعي ، ال يمكن أن يتم االنسجام بمبادرة من الدولة فقط. ومع ذلك ، ال ينبغي أن 

ننسى أن عملية االنسجام الفعلية ستحدث في المجتمع وعلى المستوى المحلي. 

تقوية عمليات االنسجام المحلية:   
لم يتم تطبيق سياسة اختيار المكان للسوريين الوافدين إلى تركيا في البداية. حيث خلقت هذه الحالة توزيعاً غير 
متكافئ للسوريين في المدن والمناطق واألحياء في تركيا. مع ذلك، فلقد خلق هذا التوزيع أيضاً مجاالً للعمل 
واألمان لدى السوريين. بناء على هذا، أصبح من المستحيل تقريباً وضع سياسة جديدة لتوزيع السوريين في 
الُمدن التركية.  لهذا السبب، يجب تشجيع عمليات االنسجام المحلية عن طريق البلديات ومنظمات المجتمع 
المدني بشكل خاص. حيث أنه ال يقع على عاتق اإلدارات المحلية في تركيا أن تفتح أبواب المجاالت القانونية 

فقط، بل من الضروري أيضاً تقديم الموارد )المساعدة( ألي شخص أجنبي يعيش داخل حدود واليتها. 

إعادة هيكلة مساعدات SUY باعتبارها أولوية “ للتنمية”:   
أوصل برنامج SUY الممول من قبل االتحاد األوروبي مساعدات تُقّدر بـ ١ مليار يورو إلى ١.٧ مليون مهاجر 
وطالب لجوء في تركيا، حيث أن ١.٥ مليون منهم سوريون. على الرغم من أن هذه المساعدة تتضمن دفعة 
شهرية تبلغ ١٢٠ ليرة تركية فقط لكل شخص ، إال أنها ال تزال مهمة جًدا للمستفيدين منها. من الضروري إعادة 
توجيه األموال المستخدمة لبرنامج  SUY  إلى استثمارات التنمية من خالل سياسات متوسطة وطويلة األجل.

  تطوير برنامج “ SUY-BEL “ عن طريق البلديات )الحكومات المحلية(:  
من المعروف بأن المؤسسات المحلية في تركيا بما فيها البلديات، ال تملك أي مصدر مالي للقيام بفعاليات من 
أجل األشخاص الذين هم تحت الحماية الدولية أو المؤقتة. حيث تقدم البلديات الدعم المالي المبني “ على أساس 
الشخص “ لمواطني الحكومة التركية من خالل الحصول على الدعم من الحكومة المركزية )الدولة(. لهذا، ال 
يوجد مصدر مالي مخصص للـ “ األجانب “ المقيمين داخل حدود واليتها. لتعزيز عمليات االنسجام المحلية 
برنامج  وتركيا إلنشاء  األوروبي  االتحاد  بين  إضافي  باتفاق  القيام  يجب  االجتماعي،  االنسجام  وللحفاظ على 
دعم قائم على المشاريع المنفذة من قبل البلديات والموجهة لجميع المسجلين داخل حدود البلديات سواء كانوا 
من السوريين تحت وصف الحماية المؤقتة أو األجانب تحت الحماية الدولية. في هذا الصدد، يُمكن أخذ نموذج 
برنامج SUY كمثال من خالل إعطاء المشروع التالي اسم مشابه مثل SUY-BEL أي مساعدات البلديات 
لالنسجام االجتماعي. فعلى سبيل المثال يُمكن إعطاء ٥ يورو شهرياً أي ما يعادل ٦٠ يورو سنوياً لكل الجئ 
حيث يُمكن للبلديات حينها أن تُقدم الخدمات وتشرف على طالبي اللجوء والالجئين. إن تّم التركيز على مساعدة 
قامت  إن  أما  يورو،  مليون  بـ ٢٢٥  تُقدر  المشروع  هذا  مثل  تكلفة  فإن مجموع  تركيا ف  في  فقط  السوريين 
المساعدات بشمل طالبي اللجوء اآلخرين فسوف تُصبح التكلفة اإلجمالية ٣٠٠ مليون يورو. هذا التطبيق مهم 
جداً فيما يتعلق بتخفيف الضغط والشكاوى لدى المجتمع التركي -التي تقول بأن “ الدولة تصرف نقودنا على 
الالجئين وتظلمنا “. في الوقت نفسه تجدر اإلشارة، إلى أن االنسجام المحلي ال يقع على عاتق البلديات فقط بل 

هناك دور مهم تلعبه الواليات وقائمي المقام أيضاً.  

  السيطرة على جودة الخدمات التي تُقدم للمجتمع التركي عن طريق المؤسسات الحكومية وتعزيز القُدرات  
اإلنسانية والفيزيائية:   

سيكون رد الفعل االجتماعي أمراً ال مفر منه إذا عانى المواطنون من تدهور كبير في جودة الخدمات العامة 
وانخفاض ملحوظ في المعايير بسبب الوافدين الجدد مقارنة قبل وصولهم. لذلك ، تحتاج الدولة إلى النظر في 
الخطوات الالزمة لضمان زيادة سريعة في قدرة هذه الخدمات العامة ، وال سيما الخدمات الصحية والتعليمية 
القبول  وسيتأثر  المجتمع  سيعاني   ، ذلك  االجتماعي. خالف  والتماسك  العملية  إدارة  في  للمساهمة   ، والبلدية 
الذي  الطبيعي  الوضع  هو  العامة  الخدمات  تدهور  على  الفعل  وردود  االعتراضات  إبداء  سلباً.  االجتماعي 
ينبغي توقعه. لذلك ، فإن وصف المخاوف أو ردود الفعل التي تم التعبير عنها ببساطة على أنها “خطاباً معادياً 

للسوريين” أو “عنصرية” أو “خطاب كراهية” سيجعل عملية االندماج االجتماعي أكثر تعقيداً.
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  تطوير سياسة تواصل تعتمد على بيانات حقيقية وشاملة:  
يجب إطالع المجتمع التركي والسوريين على العملية بطريقة واقعية وموثوقة ومنظمة. يُمكن تخفيف القلق على 
المستوى المحلي وتشجيع السوريين على أن يكونوا جزءاً من المجتمع عن طريق إنشاء استراتيجية تواصل 
عاجلة وشاملة بشأن السوريين في تركيا. حيث سوف يساعد إنشاء استراتيجية اتصال فعالة ومدفوعة بالبيانات 
على تقليل الثرثرة التي تنتشر بسرعة كبيرة والتي معظمها يدور عبر مواقع التواصل االجتماعي. حيث يُمكن 
البروباغاندا. بهذا  التركي وإبعاده عن عناصر  للمجتمع  الناجحة  الحقيقية  الفردية  القصص  المزيد من  طرح 
في  الشفافية  إرفاق  أن  كما  التركي.  المجتمع  على  التأثير  في  مساهمتها  التواصل  استراتيجية  تعزز  الشكل 

استراتيجية التواصل أمر هام للغاية.

  على المؤسسات الحكومية جمع البيانات الصحية ومشاركتها قدر اإلمكان مع األكاديميين والباحثين:
من أكثر المشاكل التي تواجه خبراء هذا المجال هو الوصول إلى البيانات الرسمية الصحية. مما ال شك فيه، أنه 
كان هناك بعض المشكالت في الفترة األولى لجمع البيانات وخاصة بالنظر إلى التاريخ الحديث الذي أُنشئت فيه 
المديرية العامة إلدارة الهجرة التركية، والتي تُعد الفاعل الرئيسي في هذا المجال. ومع ذلك، فإن الخطوة األولى 
إلدارة الهجرة الصحية هي إنشاء البيانات الصحيحة. الجزء المهم الثاني في هذا الخصوص هو مشاركة هذه 
البيانات الرسمية مع األكاديميين والباحثين. بدون مشاركة هذه البيانات، ال يُمكن لألكاديميين والباحثين المعنيين 

باتخاذ األبحاث أو تقديم توصيات السياسة الصحيحة.  

  مشاركة السوريين في عمليات صنع السياسة واالنسجام االجتماعي:
يجب ضمان مشاركة أكثر فعالية للسوريين في عمليات صنع السياسات. يمكن لألكاديميين السوريين وطالب 
الجامعات وممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يعيشون في تركيا أن يلعبوا دوًرا مهًما للغاية في هذا الصدد.

  يجب اعتبار الطالب الجامعيين السوريين على أنهم الفاعلين االستراتيجيين في عملية االنسجام: 
ألف طالب   33 بأكثر من  يُقدر عددهم  والذي  تركيا،  السوريين في  الجامعات  اشراك طالب وخريجي  يجب 
الطالب  هؤالء  تمكين  يجب  حيث  االستراتيجي،  الحل  في  كشركاء  التركية،  الجامعات  في  سوري  جامعي 
والخريجين من تعزيز التواصل والتفاعل بين السوريين والمجتمع التركي. حيث أن طالب الجامعات السوريين 
سوف يلعبون دوراً مهماً في عمليات االنسجام باعتبارهم قدوة وجسور اجتماعية سوف تقدم مساهمات قيمة 

للغاية في هذا الموضوع.  

  تطوير المراكز االجتماعية متعددة األغراض: 
المعلومات والتوجيهات  المراكز االجتماعية متعددة األغراض، وتوفير  من الضروري زيادة عدد ومؤهالت 
للدراسات واألبحاث في مجال التعليم والتوظيف \ العمل باإلضافة إلى توجيه الدعم للحقوق القانونية وبرامج 
المحليين  السكان  بين  اللقاء والتواصل  لتهيئة فرص  للغاية  المراكز مهمة  االنسجام االجتماعي. حيث أن هذه 

والالجئين.   

  إعادة تقييم موضوع إذن السفر الُمطبق على السوريين: 
بعد ٩ سنوات من العيش في تركيا ، إن شكوى السوريين األكثر شيوعاً فيما يتعلق بحياتهم في البالد هي ظروف 
العمل وقيود السفر. تمشياً مع الممارسة العامة في جميع أنحاء العالم ، تُحدد الدول مكان إقامة أولئك الذين تقدموا 
بطلب إلى الحماية الدولية أو الذين هم بالفعل تحت الحماية الدولية وال يُسمح لهم بالسفر خارج هذا المكان إال 
لسبب / عذر مناسب. ومع ذلك ، يجب النظر إلى حالة السوريين كحالة خاصة. كما ذكرنا سابقاً ، لم يكن هناك 
تخطيط مسبق في بداية العملية بخصوص السوريين وُطلب منهم البقاء في مدنهم التي يسجلون فيها بعد االنتهاء 
من عمليات التسجيل. وقد خلق هذا اختالفات كبيرة من حيث عدد السكان السوريين بين المدن والنواحي وحتى 
األحياء. عالوة على ذلك ، بسبب ضخامة العدد ، ال يمكن منع التنقل ٣.٦ مليون سوري ، على سبيل المثال ، 
يمكن للمرء االنتقال إلى مدينة أخرى للعمل أو التعليم الجامعي. أظهرت التجربة الحالية أن تطبيق قيود السفر 
أن هناك حاجة إلصالح قيود سفر  التنفيذ وليس من الواضح سبب ضرورتها. فمن الواضح جداً  هذه صعبة 

السوريين. 
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  مساعدة النساء السوريات في تطوير أنفسهم وإعطائهم دوراً فعاالً فيما يتعلق بمسألة السوريين:
٤٥٪ من إجمالي السوريين في تركيا هم من النساء. المرأة السورية هي من المخاطبين الرئيسيين في هذه    

المرحلة الشائكة ليس فقط على المستوى الشخصي بل على مستوى العائلة ككل. ومع ذلك ، يبدو أن النساء    
السوريات يتمتعن بمستوى منخفض من التحصيل العلمي مقارنة بالرجال السوريين ، الذين لديهم بالفعل     

مستويات أقل بكثير من التحصيل العلمي مقارنة بالمعدالت التركية. لذلك ، فإن تمكين النساء السوريات البالغات    
من خالل دورات محو األمية واللغة والتدريب المهني وريادة األعمال ، من بين أمور أخرى ، لن يؤدي فقط    

إلى تحسين أنفسهن ولكن أيضاً سيخلق تأثيراً أوسع بكثير في مجتمعاتهن.     

توفير فرص العمل للسوريين في قطاع الزراعة:    
مثل  يعمل قسم كبير جًدا من السوريين في تركيا في قطاع الخدمات. ومع ذلك ، فإن المجاالت الكبيرة جداً 
الزراعة وتربية الحيوانات في تركيا ، والمفتوحة لالستثمار ، يمكن أن توفر فرصاً جيدة جداً لتوظيف الوافدين 
الجدد. أظهرت التجربة حتى اآلن أن الزراعة يمكن أن تكون مجال مالئم بشكل خاص للسوريين ألنها أحد 
المجاالت االقتصادية التي ال تزال المخاوف بشأنها منخفضة نسبياً. إن تطوير المشاريع في هذا المجال بالتعاون 

الوثيق مع االتحاد األوروبي يمكن أن يجلب سياسة يمكن الوصول إلى نتائجها في فترة قصيرة. 

بذل المزيد من الجهود في مجال التعليم لضمان عدم تحول األطفال السوريين إلى “ أجيال ضائعة “:    
على الرغم من جهود تركيا غير العادية ونجاحها ، فإن أكثر من ٣٥٪ من السوريين في سن الدراسة ال يحصلون 
على تعليم رسمي بعض األسباب مثل االختالفات في أنظمة التعليم الرسمي في سورية وتركيا ، حاجز اللغة ، 
المؤقتية، حقيقة أنه من المتوقع أن يعمل األوالد فوق سن معينة ، تفضيل بعض العائالت عدم إرسال الفتيات 
إلى المدرسة ، والقدرات االستيعابية في المدارس. من الواضح أن هناك حاجة لمبادرة جديدة وقفزة فيما يتعلق 
بتعليم األطفال السوريين في سن المدرسة. ومع ذلك ، لمنع هذا من إحباط السكان األصليين ، هناك حاجة ملحة 

في تعزيز القدرات أي زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية والمعلمين والمعدات التعليمية األخرى. 

تقوية ودعم المدرسين األتراك وزيادة أعدادهم:   
 إن التعليم هو أمر هام للغاية لألطفال السوريين لكيال يتحولوا إلى أجيال ضائعة ولضمان اتجاههم نحو مستقبل 
مشرق وإلنشاء حياة مشتركة ومتناغمة ومسالمة مع المجتمع التركي. ومن المعروف أيًضا أن هناك مشكلة 
خطيرة تتعلق بالقدرة االستيعابية في هذا المجال. حيث تم إلحاق أكثر من ٦٥٠ ألف طفل سوري بالمدارس 
الحكومية التركية على مدى السنوات القليلة الماضية. لهذا يحتاج المعلمون ، الذين يتحملون العبء األكبر الناجم 
عن سياسة دمج السوريين هذه ، إلى الدعم والتقوية ألنهم يعملون بجهد كبير يبدأ في تعليم لغة جديدة وأبجديتها 

للطالب األجانب ، ومن ثم في محاولة منحهم التعليم األساسي. 

التعليم المهني:   
يُعد توجيه الشباب والرجال السوريين لاللتحاق بالتدريب \ التعليم المهني أمر قيم وضروري للغاية. من جانب 
آخر، يجب إنهاء \ توقيف الدورات التدريبية التي ال عالقة لها بالحياة الحقيقة والتي بعد انتهائها ال يجد الملتحقين 
بها الوظائف وفرص العمل المناسبة. التدريبات المهنية التي ال تتعاون مع ُغرف الصناعة والتجارة والحرفيين 

تخلق تضخماً غير ضروري للشهادات التي ال فائدة منها. 

  عدم اعتبار مشكلة العمل بشكل غير رسمي على أنها مشكلة تخص السوريين فقط بل بأنها مشكلة مجال 
بأكمله:  

إن النشاط االقتصادي الغير رسمي\الغير مسجل هو أمر غير صحيح وال يُمكن أن يستمر لفترات طويلة. مع 
ذلك، فإنه لم تُبذل جهود على المدى القصير أو المتوسط لتحسين إمكانيات وقُدرات السوريين العملية في هذا 
المجال. على الرغم من أن عمل السوريين غير الرسمي جعلهم يقفون على أقدامهم ويؤمنون حياتهم في تركيا، 
فإنه من المعروف أن هذا األمر قد يخلق الكثير من المخاطر والخسائر كما أنه يفتح المجال الستغالل األيدي 
العاملة السورية في العمل )العمالة الرخيصة(. لهذه األسباب، يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة في هذا المجال مع 
االنتباه إلى قُدرات واحتياجات االقتصاد التركي. كما يجب أال ننسى أن أكثر من ٣٦٪ من إيرادات االقتصاد 
التركي تأتي من العمل غير الرسمي، وعليه فيجب أال ينعكس هذا األمر على أنه مشكلة تتعلق بالسوريين فقط. 
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مناقشة مسألة االنتقال من وصف الحماية المؤقتة إلى أوصاف بديلة:    
ينبغي إعادة النظر في “ وصف الحماية المؤقتة “ الذي أُعطي للسوريين الذين بلغ متوسط مدة إقامتهم في تركيا 
أكثر من أربعة أعوام ونصف. حيث أنه بإعطاء السوريين هذا الوصف وتقييد حرية السفر مع ميولهم للبقاء في 
تركيا بدأت تؤثر بشكل سلبي على عملية االنسجام. حيث أن انتقال األشخاص الذين هم تحت وصف الحماية 
المؤقتة إلى وصف “ المواطنة االستثنائية “ جعل المجتمع يبدأ بتقديم اعتراضات ومخاوف بشكل أكبر. لهذا، 
ينبغي مناقشة تغيير وصف السوريين الذين يوفرون شروطاً معينة لفترات معينة وتحويله من وصف الحماية 

المؤقتة إلى إعطائهم تصاريح اإلقامة. حيث أن هذا األمر يُساعد في تطوير بدائل أُخرى عن خيار الجنسية. 

الشفافية في موضوع إعطاء الجنسية هو أمر مهم للحصول على الدعم االجتماعي:   
 هناك رد فعل وقلق كبير في المجتمع التركي بشأن منح السوريين الجنسية التركية. على الرغم من أن “ الجنسية 
االستثنائية “ تعطى “ للمؤهلين “ ، و” األشخاص الذين يساهمون في تركيا “ إال أنه يجب أن يتم تنفيذ هذه العملية 

بـ شفافية أكثر والتعبير عن الحقائق بشكل واضح ومشاركة البيانات مع المجتمع التركي.   

  المشاركة الفعالة في االتفاقية العالمية بشأن الالجئين وتنفيذ المفاهيم المطروحة فيها يُمكن أن يجلب مساهمات 
مهمة:    

سيكون من المهم للغاية بالنسبة لتركيا أن تعيد تقييم سياستها الخاصة باللجوء على أساس االتفاقية العالمية بشأن 
الالجئين ، مع تفعيل عناصر التضامن وتقاسم األعباء. يحتاج العالم إلى أن يكون على دراية بالدعم الهائل الذي 
تقدمه تركيا ألكثر من ٤ ماليين طالب لجوء باستخدام مواردها المحدودة والمخاطر التي تتعرض لها. قد يكون 
من الممكن لتركيا أن تضطلع بدور قيادي في هذا الصدد. وبهذه الطريقة ، يمكن لتركيا أن تصبح نموذجاً للدول 

األخرى باإلضافة إلى االستفادة من القدرات الدولية التي تراكمت داخلها لتطوير سياسات فعالة. 

  مشاركة الموارد المالية الخارجية مع المجتمع التركي من شأنها أن تُقلل من ردود الفعل السلبية لدى   
المجتمع:    

الموارد المالية التي تأتي من خارج تركيا محدودة للغاية. بين عامي ٢٠١١ و ٢٠١٩ ، بلغ إجمالي األموال 
التي قُدمت لتركيا الـ ٥ مليارات يورو ، وكان الجزء األكبر منها هو مبلغ الـ ٣.٢ مليار يورو المقدم من االتحاد 
األوروبي. مما ال شك فيه أن هذا أقل بكثير من االحتياجات الفعلية ويلزم بذل جهود خاصة لتوسيع هذه الموارد. 
باإلضافة إلى ذلك ، فإن مشاركة المزيد من المعلومات المتعلقة بأغراض ومقدار هذا التمويل مع المجتمع هو 
أمر مهم لكل من عمليات الشفافية واالنسجام. تخلق االدعاءات والبيانات المختلفة التي تشير إلى عدم تلقي موارد 
خارجية وأن مبالغ ضخمة من األموال العامة تُنفق على السوريين ردود فعل اجتماعية بين المجتمع التركي 
وطالبي اللجوء أنفسهم. توضيح حقيقة أن هذا التمويل ، وإن كان غير كاٍف ، يتم توفيره من خالل موارد خارجية 

للمجتمع التركي من شأنه أن يساعد في تقليل ردود الفعل االجتماعية في العديد من المجاالت.
   

  مشاركة البيانات بشكل صحي ومنتظم هو أمر في غاية األهمية إلدارة الفترة وتطوير السياسات المرتبطة 
  بها: 

في  للغاية  فاعلة  أصبحت جهات  التي  الدولية  والمؤسسات  للمنظمات  الكبيرة  بالمساهمات  االستهانة  يمكن  ال 
العملية ، ال سيما فيما يتعلق بقضايا الحماية وتنمية القدرات والتمويل والتعاون.  ومع ذلك ، فإن “تقاسم العبء / 
التكلفة” في النهاية سوف يبقى محدوداً للغاية ، مما يترك تكلفة هذا التحدي الضخم بأكملها تقريباً تقع على عاتق 
المجتمع التركي. لذلك ، يجب على تركيا تطوير استراتيجيتها الخاصة بناًء على أولوياتها وقدراتها ، واستخدام 
هذه الموارد الخارجية بما يتماشى مع هذه االستراتيجية. وبهذه الطريقة يمكن تجنب فوضى “المشاريع” 
المنفصلة. بدالً من ذلك ، سيتم جذب المزيد من التمويل واستخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة من خالل المشاريع 

المتماسكة والمتكاملة في إطار هذه االستراتيجية العامة.  

  تطوير استراتيجية لتكون المشاريع المنفذة في المناطق الميدانية جزءاً منها:   
التي ال تتوافق مع  التي تخص موضوع السوريين في تركيا، هو محاولة تطبيق مشاريع  من أهم المشكالت 
األعمال الميدانية التي تقوم بها المنظمات الدولية وغير الحكومية. حيث أنه من الممكن تنفيذ هذه المشاريع على 
أن تكون جزءاً من خطة أو استراتيجية شاملة. لهذا السبب، من الضروري االنتقال من فترة “ المشاريع المهيمنة 

التي تعتمد على حلول قصيرة األمد “ إلى فترة “ المشاريع المخططة في إطار استراتيجية معينة “.  
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  الهشاشة وخطاب الكراهية الموجود داخل المجتمع التركي، يشكل عائقاً كبيراً أمام “ الوافدين الُجدد “: 
أكبر عقبة أمام المجتمع في صراعه مع المشاكل االجتماعية هي نقاط الضعف االجتماعية الداخلية. إذا كان 
المجتمع يعاني من توترات داخلية وهشاشة ، إلى جانب القسوة التي تؤدي إلى خطاب الكراهية ، فإن الموقف 
أفراد ال يحبون بعضهم  يتألف من  بالنسبة لمجتمع  بعبارة أخرى ،  أكثر إشكالية.  الجدد يصبح  القادمين  تجاه 

البعض ، فإن خطاب الكراهية سيمتد بقوة أكبر ضد اآلخرين. 

  إزالة مفهوم “ عدم قدرة الدولة على التحكم في األحداث “ من تصورات المجتمع التركي:  
كان أحد أهم مصادر القلق في المجتمع هو التصور بأن الدولة ليس لديها سيطرة كافية على العملية. هذا التصور 

، بدوره ، يؤدي إلى تفاقم مخاوف المجتمع بشأن السوريين. 

بذل الجهود لحل مشاكل التعاون والتنسيق بين المؤسسات المحلية:   
المشاكل.  هذه  لحل  سياسات  وضع  ويجب  الجد  محمل  على  المؤسسات  بين  التنسيق  مشاكل  تؤخذ  أن  يجب 

وبخالف ذلك ، سوف تتأخر الخدمات ، وتنخفض كفاءتها ، كما سوف تتفاقم المخاوف االجتماعية. 

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني:    
مع مجيء السوريين إلى تركيا، أُتيحت الفرصة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه مؤسسات\منظمات المجتمع 
المدني وظهرت أهميته. كما ُطورت مهارات ومقدرات منظمات المجتمع المدني التركية من خالل التعاون الذين 
غير  والمنظمات  العامة  الحكومية  المؤسسات  بين  التعاون  درجة  ووصلت  الدولية.  منظمات  وبين  بينهم  أُقيم 
الحكومية  المنظمات غير  دعم  الضروري  من  أنه  يُرى  ذلك،  بناًء على  لإلعجاب.  مثيرة  نقطة  إلى  الحكومة 
التركية والمنظمات غير الحكومية التابعة للسوريين )السورية( التي أُنشئت عقب هذه الفترة. مع ذلك، فإنه من 
الضروري وضع خريطة شفافة توضح عمل المنظمات ككل، كما ينبغي إنشاء فرص وآليات للتعاون والدعم 

حيث يمكن من خاللها تعقب وتحليل تأثير هذه األنشطة في المجتمعين السوري والتركي.   

الغرض من هذه الدراسة هو رسم صورة واقعية قدر اإلمكان باستخدام آراء كل من المجتمع التركي والسوريين. 
هذه الصورة تجعل من الممكن تحليل االنسجام االجتماعي و “القبول” االجتماعي بين الفاعل األكثر أهمية في 
العملية ، أال وهو المجتمع المستضيف. على الرغم من أن الغرض من هذه الدراسة ال يكمن في تطوير تصور 
لالنسجام ، إال أنه يتم تعريفه هنا بشكل عام على أنه “طريقة حياة وعاطفة تمكن من التعايش السلمي في إطار 
القبول واالحترام المتبادلين ، على أساس االنتماء المشترك حيث تكون التعددية فيه مقبولة ، للمجتمعات التي 
تجتمع إما بشكل عفوي أو طوعي أو قسري “. في إطار هذا التعريف ، من الواضح أن الكثير من الجهات 
الفاعلة المختلفة ، والبنية السياسية واالجتماعية ، واألولويات المختلفة ، والقدرة االستيعابية ، واألهم من ذلك 
، القبول االجتماعي لعب / سوف يلعب دوراً في عملية االنسجام. من الواضح أيًضا أنه في حالة الالجئين ، 
هناك العديد من التعقيدات اإلضافية المتعلقة بسياسات االنسجام. عالوة على ذلك ، هناك صعوبات ناجمة عن 

ديناميكية وتقلب وعدم يقين العملية ذاتها. 

الوضع الجديد الذي طرأ على تركيا في عام ٢٠١١ هو أمر بالغ في األهمية، حيث أنه من المفهوم أن الحالة تتجه 
نحو االستدامة \ البقاء في هذا الشكل. الحجم الكبير ألعداد السوريين في تركيا يُثير مخاوف المجتمع التركي 
من جهة، كما يزيد من خطر أن يصبح السوريين منغلقين على أنفسهم أو يقوي الرغبة لديهم بإنشاء مساحات 
اجتماعية خاصة بهم من جهة أُخرى. بأخذ هذه المخاطر على محمل الجد، يجب وضع سياسات ليعيش السوريين 
مع المجتمع التركي سوياً بطريقة شريفة من خالل تطبيق هيكل ديناميكي ومعياري لسياسات االنسجام. سيُسهم 
االنسجام المحلي الصحيح القائم على الفرد في تقليل نسبة المشكالت الحالية والمستقبلية. على الرغم من أن األمر 
غير مرغوب به، فإن “ الصدمة االجتماعية “ والقلق الناشئ من قبل المجتمع التركي حول بقاء السوريين في 
تركيا، كذلك الشعور باإلقصاء \ التمييز الناشئ لدى السوريين، يُعرض الحياة المستقرة والسالمة إلى خطر كبير 
على المدى المتوسط والطويل. لهذا السبب، إن كان التعايش )الذي يحمل أدلة قوية للغاية( أمراً ال مفر منه، يجب 

تقييم وإنشاء قاعدة للعيش المشترك في ظل السالم وتقليل مجاالت األزمات إلى الحد األدنى. 
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المرفق-١: األسئلة المطروحة في مجموعات النقاشات المركزة لبحث مؤشر الضغط للسوريين 2019

اإلطار العام لألسئلة المطروحة في مجموعات النقاشات المركزة للمواطنين األتراك   أ. 
جميع مجموعات نقاش المواطني األتراك أ.    

التصورات المعطاة عن السوريين أوالً.      
هل يوجد سوريين في الحي\الشارع الذي تعيشون فيه؟   •

ما هي أكثر كلمتين يُمكنك التعريف عن السوريين بهم؟ ولماذا؟     •

العيش المشترك مع السوريين  ثانياً.      
مع مجيء السوريين إلى تركيا، هل تأثرت المواضيع المطروحة في األسفل بشكل سلبي أم إيجابي؟ لماذا؟ من أي ناحية؟ كيف؟ )تم تفصيل    •

كل موضوع وطرحه إن كان له تأثير سلبي أم إيجابي(  
االقتصاد  o   
المجتمع  o   

الثقافة  o   
السياسة  o   

كيف هي عالقتك مع السوريين؟ هل يُمكنك مشاركة تجاربك معنا؟   •
هل تأذيت أو أُصبت بضرر أنت أو أحد المقربين منك من سوري؟  •

هل انسجم السوريين في تركيا؟ ما هي األسباب؟    •

المسافة االجتماعية مع السوريين ثالثاً.      
إلى أي درجة نحن نشبه السوريين من حيث الثقافة؟ لماذا؟ كيف؟    •
ما هي األمور التي ترفضها أو تقبلها فيما يخص التالي، ولماذا؟    •

الزواج من سوري\ة )أنت أو أحد أفراد عائلتك(  o   
إنشاء عمل مشترك مع سوري  o   

أن تكون صديقاً أو صديقاً مقرباً من سوري  o   
أن تُصبح جاراً لسوري  o   

أن يتعلم األطفال سوياً في المدارس وفي نفس الصفوف الدراسية  o   

سياسات الدولة المتعلقة بالسوريين رابعاً.      
إلى أي درجة ترى سياسة تركيا المتّبعة تجاه السوريين صحيحة؟ لماذا؟   •

)إن لم يُناقش الموضوع المطروح باألعلى بشكل مفصل( ما السياسة التي يجب أن تُنتهج بخصوص عمل السوريين في تركيا؟ لماذا؟   •
برأيك، هل يجب أن يحصل السوريين في تركيا على حقوق سياسية؟ إن كان الجواب نعم، ما الحقوق التي يجب أن تُعطى لهم؟ لماذا؟  •

خامساً. مستقبل السوريين     
هل سوف يعود السوريين إلى بلدهم بعد انتهاء الحرب؟ لماذا؟   •

ما هي السياسة التي يجب إنشائها للسوريين الذين سوف يبقون في تركيا؟ لماذا؟   •

أسئلة خاصة بالمشاركين وخصائصهم ب.    
مجموعات نقاش النساء أوالً.      

هل ترى أن هناك اختالف بين الرجال والنساء من وجهة نظر السوريين؟ إن كان األمر كذلك، لماذا؟    •
هل تتأثر النساء التركيات من وجود السوريين بطريقة مختلفة عن الرجال؟ هل يمكنك أن توضح ذلك؟     •

املرفقات
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مجموعات نقاش األساتذة ثانياً.      
كيف أثر السوريين على التعليم في تركيا؟    •

ما هو الطريق الذي يجب اتباعه بخصوص تعليم األطفال السوريين في تركيا؟   •
ما هو الحل لمشكالت نظام التعليم؟ ما الذي يجب فعله في هذا الشأن؟   •

هل يمتلك مدرسونا القدرات الكافية لتعليم السوريين؟ وهل يحصلون على الدعم الكافي من أجل فعل ذلك؟ ما الذي يجب فعله في هذا الشأن؟   •

مجموعات نقاش الطالب ثالثاً.      
كيف أثر السوريين على الجامعات التركية؟   •

ما هي اإلجراءات التي يجب اتخاذها حول موضوع دخول السوريين إلى الجامعات في تركيا؟ لماذا؟   •

مجموعات نقاش أرباب العمل \ الموظفين رابعاً.      
كيف أثر السوريين على أعمالكم\عملكم؟   •

ما هي اآلثار السلبية واإليجابية للسوريين في مجال عملك؟   •

خامساً. مجموعات نقاش موظفي المنظمات الغير حكومية     
ما هي اإلجراءات الصحيحة أو الخاطئة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني\المنظمات غير الحكومية في تركيا؟ ما هي المشكالت \   •

األخطاء \ اإلخفاقات؟
كيف ينظر السوريين إلى المنظمات الغير حكومية؟ كيف هي عالقاتهم بها؟   •

األسئلة الخاصة بالمدن ج.    
كيف أثر السوريين على استنبول\إزمير\هاتاي\غازي عنتاب؟   •

ما هي اإلجراءات الصحيحة أو الخاطئة التي قامت بها اإلدارات المحلية والبلديات بخصوص السوريين؟ بهذا المعنى، هل اختلفت إجراءات   •
بعض البلديات عن غيرها؟ هل يمكنك التوضيح؟ 

كيف تقرب سكان\المجتمع في استنبول\إزمير\هاتاي\غازي عنتاب من السوريين؟ كيف تصف العالقات المتبادلة بين الطرفين؟   •
ما هي المدن التي يجب السماح للسوريين بالعيش فيها، أم هل يجب أن تقرر الدولة ذلك؟ في هذا الصدد، ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه   •

استنبول\إزمير\هاتاي\غازي عنتاب؟ كم عدد السوريين الذي يجب أن يعيشوا في استنبول\إزمير\هاتاي\غازي عنتاب؟

اإلطار العام لألسئلة المطروحة في مجموعات النقاشات المركزة لللسوريين ب. 

)أردنا في األسئلة المطروحة في األسفل معرفة تجارب وآراء كل من المشاركين السوريين )بشكل شخصي( في مجموعات النقاشات   
باإلضافة إلى مجتمع السوريين في تركيا بشكل عام.(.

جميع مجموعات نقاش السوريين د.    
تجارب السوريين في تركيا أوالً.      

ما هي أكبر المشكالت التي يواجهها السوريين في تركيا )ليس سؤال شخصي(؟ هل يمكنك شرح ذلك؟   •
هل السوريين ُسعداء في تركيا؟ ما هي أسباب السعادة أو التعاسة؟ لماذا؟   •

برأيك إلى أي مدى انسجم السوريين في تركيا؟ لماذا؟   •
برأيك، هل هناك تحسن في هذا األمر؟ أو هل سوف يتحسن مع مرور الوقت؟ ما الذي يجب فعله النسجام السوريين بشكل   o   

أفضل؟ كيف يجب توزيع األدوار والمهام من أجل عملية االنسجام؟ 

السياسات والتطبيقات المتبعة للسوريين في تركيا ثانياً.      
كيف تُقيم السياسات واإلجرائات المطبقة على السوريين في تركيا؟ ما الذي يجب تحسينه؟ ما الذي يجب تغييره؟   •

)إن لم يتم الحصول على إجابات واضحة على السؤال السابق خالل المناقشة( كيف تُقيم خدمات الدولة التركية في المجاالت التالية:    •
الصحة  o   
التعليم  o   

العمل - االقتصاد  o   
الحقوق السياسية والقانونية  o   

وجهات النظر التي تتعلق بمواطني الجمهورية التركية ثالثاً.      
كيف يتصرف المجتمع التركي بشكل عام مع السوريين؟ هل يُمكنك شرح ذلك.  •

برأيك، ما هي المخاوف التي تتشكل عند المجتمع التركي بسبب السوريين؟ هل هم محقين بإبداء هذه المخاوف؟ ما الذي يجب فعله إلزالة   •
هذه المخاوف؟ 
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مستقبل السوريين في تركيا رابعاً.      
هل يرى السوريين أن لهم مستقبل في تركيا؟ لماذا؟   •

ما هو المستقبل الذي يطمح له السوريين؟   •
هل يُخطط السوريون للعودة إلى سورية؟ في أي حالة قد يعود السوريين إلى سورية؟ هل يمكنك توضيح إجابتك؟  •

خامساً. المسافة االجتماعية للحاصلين على الجنسية التركية     
من الناحية الثقافية، إلى أي درجة يُشبه األتراك السوريين؟ من أي ناحية؟ كيف؟ لماذا؟   •

أي الخيارات التالية ال تشكل مشكلة بالنسبة لك، وأيها ال تريدها بالتأكيد؟ لماذا؟ )شرح األسباب هو أمر أكثر أهمية بالنسبة للبحث من   •
اإلجابات(

الزواج من مواطن\ة تركي\ة )أنت أو أحد أفراد عائلتك(  o   
العمل مع مواطن\ة تركي\ة  o   

أن أُصبح صديقاً لمواطن\ة تركي\ة  o   
أن أُصبح جاراً لمواطن\ة تركي\ة  o   

أن يدرس طفلك في نفس الصف مع األوالد األتراك  o   

األسئلة الخاصة بالمشاركين بحسب خصائصهم هـ.    
مجموعات نقاش النساء أوالً.      

عند مقارنة النساء السوريات بالرجال السوريين، هل هناك تجارب تعيشها النساء السوريات والتي تختلف عن تجارب الرجال في تركيا؟ إن    •
هناك اختالف، هل يُمكنكن شرح ذلك؟ ما هي هذه االختالفات؟   

ما هي أهم المشاكل التي تواجه النساء السوريات؟ كيف يُمكننا حلها؟ وعلى من يقع عاتق إيجاد الحل وتطبيقه؟   •
كيف تقيمن السياسات المتبعة تجاه النساء السوريات في تركيا؟ ما هي األمور الجيدة في هذه السياسات، وما هو النقص؟ ما الذي يجب تغييره   • 

وما الذي يجب تحسينه؟   

مجموعة نقاش أرباب العمل \ الموظفين ثانياً.      
كيف تصف تجربتك في العمل \ في إنشاء عمل في تركيا؟ هل يُمكنك شرح اإليجابيات والسلبيات التي واجهتها في هذا الصدد؟   •

كيف تُقيم نهج الدولة التركية حول عمل السوريين أو تأسيسهم لعملهم الخاص في تركيا؟ هل يجب أن تُغير الدولة بعض سياساتها في هذا   • 
الشأن؟ ما الذي يجب فعله؟ لماذا؟   

كيف تجد رد فعل المجتمع التركي تجاه فتح السوريين لمحالتهم وتجارتهم الخاصة؟ هل وجدت اختالفاً في ردود أفعالهم\تصرفاتهم على مر   • 
الوقت؟   

مجموعة نقاش الطالب ثالثاً.      
كيف هي تجربتك التي تخص العيش في تركيا كطالب\ة سوري؟ ما هي اإليجابيات والسلبيات؟ ما هو الحل لذلك؟   •

كيف وأين تُريد أن تكون من بعد نيلك الشهادة الجامعية ؟ هل يُمكنك شرح ذلك؟   •
كيف تُقيم السياسات التي وضعتها الدولة التركية بشأن تعليم السوريين والتحاقهم بالتعليم العالية؟ ما الذي يجب تغيره في هذا المجال؟   •

مجموعات نقاش الحاصلين على الجنسية التركية   رابعاً.      
لماذا أردت الحصول على الجنسية التركية؟   •

ما التجارب التي عشتها خالل عملية التجنيس؟ ما الصعوبات التي واجهتها؟ ما التغييرات التي تعتقد أنه يجب إجرائها بخصوص هذه     •
العملية؟ لماذا؟   

ما التغيير الذي طرأ على حياتك بعد أن أصبحت مواطناً للجمهورية التركية؟ ما المزايا والسلبيات التي جلبتها المواطنة التركية لك؟   •
هل تنصح السوريين اآلخرين بأن يُصبحوا مواطنين أتراك؟ لماذا؟  •
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خامساً. مجموعات نقاش موظفي المنظمات      
كيف ينظر السوريين إلى عمل منظمات المجتمع المدني وكيف عالقتهم بها؟   •

كيف ينظر السوريين إلى عمل السوريين اآلخرين في المنظمات؟ هل لديك تجارب مثيرة لالهتمام حول هذا الموضوع؟   •
ما هي النواحي اإليجابية والسلبية في عملك في المنظمات كسوري؟   •

األسئلة الخاصة بالُمدن و.      
كيف تصف تجربة العيش في استنبول\أنقرة\هاتاي\غازي عنتاب كسوري؟ ما هي االختالفات التي من الممكن أن تعيشها لو كنت تسكن في   • 

مدينة أُخرى؟ ما هي النواحي اإليجابية أو المصاعب التي تواجهها من خالل عيشك في هذه المدينة؟    
ما اإلجراءات التي تتخذها المديريات المحلية والبلديات بخصوص السوريين في استنبول\أنقرة\هاتاي\غازي عنتاب، وهل تراها صحيحة أم   • 

خاطئة؟ هل هناك اختالف بين البلديات عن غيرها؟ هل يُمكنك أن توضح إجابتك؟   
كيف تعامل المواطنين األتراك في استنبول\أنقرة\هاتاي\غازي عنتاب مع السوريين؟ كيف تُعرف العالقات بين المجتمعين؟   •

إن أُتيحت لك الفرصة، في أي مدينة تُفضل العيش؟ ما هي المعايير التي تُحدد اختيارك لهذه المدينة، وما هي األمور المهمة التي تنتبه إليها   •
عند أخذ هكذا قرار؟ 
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المرفق-٢: نظام MAXQDA  للترميز: الرموز الرئيسية والفرعية المستخدمة في التحليل

تصورات األتراك المتعلقة بالسوريين
انسجام السوريين في تركيا   

السوريين لم ينسجموا     
السوريين انسجموا     
تأثير السوريين على تركيا   

التأثيرات السلبية للسوريين على تركيا     
التأثيرات السلبية للسوريين على المجتمع       
التأثيرات السلبية للسوريين على السياسة       
التأثيرات السلبية للسوريين على الثقافة       

التأثيرات السلبية للسوريين على االقتصاد       
التأثيرات اإليجابية للسوريين     

التأثيرات اإليجابية للسوريين على السياسة       
التأثيرات اإليجابية للسوريين على الثقافة       

التأثيرات اإليجابية للسوريين على المجتمع       
التأثيرات اإليجابية للسوريين على االقتصاد       

ً التعابير األكثر استخداما   
التعابير السلبية     

التعابير اإليجابية     
تفاعل األتراك مع السوريين

األضرار المرئية   
التجارب والعالقات االجتماعية مع السوريين   

األماكن التي يتواجد فيها السوريين بكثرة   
السوريين في محيط البيئة التي يعيش فيها األتراك   

التجارب والعالقات االجتماعية السلبية     
التجارب والعالقات االجتماعية اإليجابية     

المسافة االجتماعية التي يُبديها األتراك من السوريين
موقفهم من أنواع العالقات االجتماعية   

ال أريد أن يدرس أبنائي أن في نفس الصف الدراسي مع السوريين     
أريد أن يدرس أبنائي أن في نفس الصف الدراسي مع السوريين     

ال أفضل أن أكون جاراً لسوري     
أفضل أن أكون جاراً لسوري     

ال أفضل أن أكون صديقاً لسوري     
أفضل أن أكون صديقاً لسوري     

ال أفضل أن أكون شريكاً في العمل مع سوري     
أفضل أن أكون شريكاً في العمل مع سوري     

ال أفضل الزواج من سوري     
أفضل الزواج من سوري     

التشابه الثقافي مع السوريين   
ً ال يشبهوننا ثقافيا     

ً يشبهوننا ثقافيا     
آراء األتراك بحسب المدن التي يسكنوها

وجهات نظر حول المكان الذي سيعيش فيه السوريون في تركيا   
موقف سكان المدن من السوريين القاطنين فيها والعالقات معهم   

موقف سكان غازي عنتاب     
موقف سكان هاتاي     
موقف سكان أنقرة     
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موقف سكان استنبول     
أعمال ومواقف البلديات تجاه السوريين   

البلديات في غازي عنتاب     
البلديات في هاتاي     
البلديات في أنقرة     

البلديات في استنبول     
تأثير السوريين على المدن التركية التي يعيشون فيها   

تأثير السوريين على مدينة غازي عنتاب     
تأثير السوريين على مدينة هاتاي     
تأثير السوريين على مدينة أنقرة     

تأثير السوريين على مدينة استنبول     
آراء موظفي المنظمات األتراك 

عالقات منظمات المجتمع المدني مع السوريين   
اإلجراءات السلبية / الضارة للمنظمات غير الحكومية تجاه السوريين   
اإلجراءات اإليجابية / المفيدة للمنظمات غير الحكومية تجاه السوريين   

آراء أرباب العمل والعاملين األتراك
اآلثار السلبية للسوريين في قطاعاتهم   

اآلثار اإليجابية للسوريين في قطاعاتهم   
اآلثار السلبية للسوريين في العمل   

اآلثار اإليجابية للسوريين في العمل   
آراء الطالب األتراك

الخطوات التي يجب اتباعها لمتابعة دخول السوريين إلى الجامعات   
تأثير السوريين على الجامعات في تركيا   

آراء المعلمين األتراك
التوافق ومشكالت المعلمين في تعليم السوريين   

مشاكل في نظام التعليم وطرق حلها   
المسار المحدد لمتابعة تعليم األطفال السوريين   

تأثير السوريين على التعليم في تركيا   
آراء النساء التركيات

كيف تتأثر النساء في تركيا بالسوريين مقارنة بالرجال في تركيا   
االختالفات بين تجارب النساء السوريات والرجال السوريين   

توقعات األتراك بشأن مستقبل السوريين
السوريون لن يعودوا إلى بالدهم عند انتهاء الحرب   

السوريون سوف يعودون إلى بالدهم عند انتهاء الحرب   
آراء األتراك حول سياسات الدولة المتبعة تجاه السوريين

المسار الذي يجب اتباعه فيما يتعلق بعمل السوريين   
يجب أال يكون للسوريين حقوق سياسية في تركيا   
يجب أن يكون للسوريين حقوق سياسية في تركيا   

سياسات تركيا تجاه السوريين ليست صحيحة   
سياسات تركيا تجاه السوريين صحيحة   

آراء السوريين بحسب المدن التي يسكنوها
المدينة المفضلة للعيش إذا أتيحت لهم الفرصة   

موقف األتراك من السوريين في المدن   
موقف الناس في غازي عنتاب من السوريين      

موقف األتراك في هاتاي من السوريين      
موقف األتراكفي أنقرة من السوريين      

موقف األتراك في استنبول من السوريين      
مواقف اإلدارات المحلية من السوريين في هذه المدن   

موقف اإلدارة المحلية من السوريين في غازي عنتاب     
موقف اإلدارة المحلية من السوريين في هاتاي     
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موقف اإلدارة المحلية من السوريين في أنقرة     
موقف اإلدارة المحلية من السوريين في استنبول     

تجربة العيش كـسوري في المدن التي يسكنوها   
تجربة العيش في غازي عنتاب     

تجربة العيش في هاتاي     
تجربة العيش في أنقرة     

تجربة العيش في استنبول     
آراء موظفي المنظمات السوريين

خبرة العمل كسوري في منظمة غير حكومية   
تحديات / مشاكل العمل في منظمة غير حكومية كسوري     
الجوانب اإليجابية للعمل في منظمة غير حكومية كسوري     

رأي السوريين العاملين في المنظمات غير الحكومية   
آراء السوريين حول المنظمات غير الحكومية وعالقتهم بهذه المنظمات   

آراء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية
ما إذا كانوا يزكون\يقترحون الجنسية على سوريين آخرين   

التغييرات التي طرأت على حياتهم بعد الحصول على الجنسية   
عيوب المواطنة     
مزايا المواطنة     

التغييرات المطلوبة في عمليات المواطنة   
الخبرة والتحديات في عملية الحصول على الجنسية التركية   

أسباب طلب\اختيار الجنسية التركية   
آراء طالب الجامعات السوريين

ما الذي يجب تغييره في سياسات التعليم الخاصة بالسوريين   
وجهات النظر حول سياسات التعليم المطبقة على السوريين   

آراء حول كيفية استخدام التعليم الذي تم الحصول عليه في تركيا في المستقبل   
تجربة الطالب في تركيا كسوري   

تجربة سلبية كونك طالباً سورياً في تركيا      
تجربة إيجابية عن كونك طالباً سورياً في تركيا      

آراء أرباب العمل والعاملين السوريين
آراء المجتمع التركي حول عمل السوريين / تأسيس العمل   

موقف الدولة من عمل السوريين وتأسيس أعمالهم   
تجربة العمل / األعمال في تركيا   

آراء النساء السوريات
الممارسات والسياسات الخاصة بالمرأة السورية في تركيا   

حلول لمشاكل المرأة السورية   
مشاكل المرأة السورية   

التجارب التي تعيشها النساء السوريات بخالف الرجال السوريين   
المسافة االجتماعية التي يبديها السوريين من األتراك

وجهات النظر حول أنواع العالقات االجتماعية   
ال أريد أن يدرس أبنائي أن في نفس الصف الدراسي مع األتراك     

أريد أن يدرس أبنائي أن في نفس الصف الدراسي مع األتراك     
ال أفضل أن أكون جاراً لتركي     

أفضل أن أكون جاراً لتركي     
ال أفضل أن أكون صديقاً لتركي     

أفضل أن أكون صديقاً لتركي     
ال أفضل أن أكون شريكاً في العمل مع تركي     

أفضل أن أكون شريكاً في العمل مع تركي     
ال أفضل الزواج من تركي     

أفضل الزواج من تركي     
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أوجه التشابه الثقافي بين السوريين والمواطنين األتراك   
مستقبل السوريين بحسب السوريين

احتمال عودة السوريين إلى بالدهم بعد انتهاء الحرب   
تطلعات السوريين نحو المستقبل   

وجهات نظر حول مستقبل السوريين في تركيا   
تصورات السوريين المتعلقة بالمواطنين األتراك

ما يجب القيام به فيما يتعلق بمخاوف المجتمع التركي   
مخاوف وقلق المجتمع التركي تجاه السوريين   

سلوك المجتمع التركي تجاه السوريين   
السياسات والممارسات المتبعة على السوريين بحسب السوريين

تأثير األحداث األخيرة   
تقييم سياسات الدولة   

السياسات الخاصة بالسوريين فيما يتعلق بالحقوق القانونية والسياسية     
سياسات التوظيف واالقتصاد المطبقة على السوريين     

سياسات التعليم للسوريين     
السياسات الصحية للسوريين     

تجارب السوريين بحسب السوريين
طريق السوريين نحو االنسجام في تركيا   

انسجام السوريين في تركيا يتجه باتجاه سيء     
انسجام السوريين في تركيا يتجه باتجاه جيد     

انسجام السوريين في تركيا   
السوريين لم ينسجموا في تركيا     

السوريين انسجموا في تركيا     
سعادة السوريين   

السوريين ليسوا سعداء في تركيا     
السوريين سعداء في تركيا     

المشاكل التي تواجه السوريين   
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الربوفيسور الدكتور م. مرات أردوغان

Prof. Dr. M. Murat Erdoğan

(TAGU) مدير مركز أبحاث الهجرة واالنسجام يف الجامعة الرتكية – األملانية
عميد كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية يف الجامعة الرتكية-األملانية    

أتم عمله كجزء من الكادر التدرييس يف جامعة هاجيتتبه  يف أنقرة (Hacettepe) وأسس مركز أبحاث الهجرة والسياسة للجامعة
 (HUGO) وأكمل عمله فيها حتى عام ٢٠١7 . 

 الربوفيسور أردوغان هو عامل سيايس وخبري يف مجال الهجرة ودراسات االتحاد األورويب، تخرج من كلية العلوم السياسية من جامعة أنقرة.
 وأتم أطروحة الدكتوراه تحت عنوان “ العالقات الرتكية-األوروبية يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة: ١99٠-٢٠٠5” من جامعتا فرايبورغ
 وبون يف أملانيا من خالل الدعم املقدم له من وقف كونراد. بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ عمل أردوغان كمستشار صحفي يف السفارة الرتكية

 يف برلني ومن بعدها، شغل منصب املستشار يف لجنة التنسيق األوروبية التابعة للربملان الرتيك عام ٢٠٠٤، كام ُعني مستشاراً لوزير التعليم
 العايل يف تركيا ومستشاراً لرئيس جامعة هاجيتتبه يف أنقرة ما بني األعوام ٢٠١٢-٢٠١6. أردوغان كان باحثاً زائراً يف دويسبورغ-إيسن يف

  عام ٢٠٠7، وبرلني-هامبولت يف عام ٢٠١٠، وجامعة أوكسفورد يف عام ٢٠١٢، ومركز أبحاث الهجرة يف جامعة جونز هوبكينز يف عام ٢٠١٤
 وجامعة هامبولت يف عام ٢٠١9

 محط اهتامم أردوغان األكادميي يرتكز عىل الهجرة القرسية والطوعية، والالجئني، واألتراك املغرتبني، واالتحاد األورويب، والسلوك السيايس،
 واإلسالموفوبيا، والعالقات األملانية – الرتكية، األمر الذي يحفزه عىل تقديم أبحاث شاملة ومستمرة مثل “ مؤرش الضغط الرتيك-األورويب “ و

  ” مؤرش الضغط للسوريني ”.
     الربوفيسور أردوغان هو عضو يف مجلس إدارة مرتوبوليس الدولية وعضو يف هيئة االتصاالت يف اليونسكو - تركيا و رئيس القسم  األكادميي

IGAM -Akademi يف

 

كُتب الربوفيسور أردوغان هي :

• Suriyeli Mülteci Nüfusunun Demografik Gelişimi, Türkiye’deki Eğitim, İstihdam ve Belediye 
Hizmetlerine Yakın Gelecekte Olası Etkileri (& M. Çorabatır) (٢٠١٩)

• Göç Uyum ve Yerel Yönetimler (٢٠١٩)

• Suriyeliler Barometresi-2017: “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” (٢٠١٨)

• Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (٢٠١٧)

• Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri (٢٠١٥)            
(& C.Ünver)

• Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (& A.Kaya) (٢٠١٥)

• Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (٢٠١٥)

• 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (٢٠١٢)

• Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (٢٠١٠)



مؤرش الضغط للسوريني -٢٠١٩

 مدير املرشوع\إعداد التقرير :
PROF. DR. M. MURAT ERDOĞAN

DR. ONUR UNUTULMAZ  :منسق املرشوع

 TULIN HAJI MOHAMAD  :املسؤولة عن مرشوع السوريني \ الخبرية

 DR. YEŞİM YILMAZ : الخبرية

DENİZ AYDINLI :الخبري

املجلس االستشاري األكادميي )بالرتتيب األبجدي(

Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AYDIN, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Banu ERGÖÇMEN, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Elisabeth FERRIS, Georgetown Üniversitesi - ABD

Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN, Altınbaş Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU, Koç Üniversitesi

Omar KADKOY, TEPAV
Prof. Dr. Neeraj KAUSHAL, Columbia Üniversitesi - ABD

Prof. Dr. Ayhan KAYA, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat KEYMAN, Sabancı Üniversitesi, IPC

Ümit KIZILTAN, Director General of the Canadian Ministry of Migration, Kanada
Prof. Dr. Kemal KİRİŞCİ, Brookings

Prof. Dr. Nilüfer NARLI, Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Katheleen NEWLAND, Migration Policy Institute - ABD
Prof. Dr. Barbara OOMEN, Utrecht Üniversitesi - Hollanda
Assoc.Prof. Dr. Saime ÖZÇÜRÜMEZ, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Nasser YASSİN, Beyrut American Assoc. 
Assoc.Prof. Dr. Ayselin YILDIZ, Yaşar Üniversitesi

املفوضية العليا لشؤون الالجئني- فريق أنقرة

مركز ANAR لألبحاث:   

İbrahim USLU
Mithat KAHVECİ * Funda USLU * Müzeyyen BUZLU *  Ahmet BABAOĞLU * Oğuz GÜNEŞ

التصميم والرتجمة

Ayla SEZGÜN :تصميم الغالف والكتاب 

Yavuz UZUNAL :تصميم الغالف الخلفي وامللخص التنفيذي

Tulin HAJI MOHAMAD :تصميم امللخص التنفيذي والكتاب باللغة العربية 

Dr. Onur UNUTULMAZ :الرتجمة من الرتكية إىل االنكليزية

Tulin HAJI MOHAMAD :الرتجمة من الرتكية إىل العربية

www.mmuraterdogan.com



www.mmuraterdogan.com


