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مقدمة

بدأت موجة لجوء السوريين إلى تركيا في 29 نيسان 
مكونــة  مجموعــة  أول  دخلــت  عندمــا   ،2011 عــام 
هاتــاي،  فــي  يايــالداغ  معبــر  عبــر   

ً
253شــخصا مــن 

تدهــور  مــع  الســوريين  الالجئيــن  موجــات  وتوالــت 
األوضــاع داخــل ســوريا، خاصــة فــي األعــوام 2013، 
2014، 2015؛ ليصل إجمالي عدد الســوريين عام 
2020 إلــى مــا يقــارب 4 مليــون ســوري، منهــم 3.583 
اإلقامــة  بطاقــة  حاملــي  مــن  ســوري  الجــئ  مليــون 
إقامــة،  تصاريــح  يحملــون   

ً
ألفــا و117  املؤقتــة، 

النظامييــن  غيــر  املهاجريــن  مــن  ألــف   100 وقرابــة 
لــم يقيــدوا بياناتهــم بعــد(1). الذيــن 

الالجئيــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  وجــود  تســبب  وقــد 
الســوريين بأعبــاء إضافيــة تفاعلــت معهــا الحكومــة 
الصحيــة  الخدمــات  توفيــر  خــالل  مــن  التركيــة؛ 
والتعليميــة، وتنظيــم وجودهــم القانونــي، باإلضافــة 
إلى جهودها في عملية تعزيز االنسجام االجتماعي(2)  

بيــن  تركيــا  إلــى   الســوريين  قــدوم  علــى   التســع  الســنوات  ملخــص    - 1
2020/4/29 وحتــى   2011/4/29

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER İLE 9 YILIN ÖZETİ 29 Nisan 2011 - 
29 Nisan 2020, Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, https://bit.
ly/3kK65yB 

مفهــوم  اعتمــدت  الحكومــة  أن  إلــى  التركيــة  الدراســات  إحــدى  - تشــير  2
االنســجام االجتماعــي كمحــدد لسياســاتها مــع الالجئيــن، وُيقصــد باالنســجام 
االجتماعــي: االنســجام والشــعور ونمــط الحيــاة الــذي يمكــن أن تتعايــش بــه 
القبــول واالحتــرام  فــي إطــار  املجتمعــات بشــكل عفــوي أو طوعــي أو قســري، 
املتبادليــن علــى أســاس االنتمــاء املتبــادل الــذي يتــم تقبــل التعدديــة فيــه، وهــي 

فــي وقــت معيــن.   = عمليــة معقــدة وعاطفيــة وتســبب بعــض الصراعــات 

وتأتــي أهميــة هــذه الورقــة مــن “
محاوالتهــا تتبــع نمــط العالقــة 
الســوريين  الالجئيــن  بيــن 
وتســليط  الترـكـي،  واملجتمــع 
الضــوء علــى  بعــض التغيــرات 
القتــراح  الطارئــة  االجتماعيــة 
لتصحيــح  وتوصيــات  حلــول 
جهــود  وتعزيــز  الخلــل  هــذا 
التــي  واالندمــاج  االنســجام 
التركيــة  الحكومــة  تتبناهــا 



3

مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

بين الالجئين واملجتمع املضيف.

محاولتهــا  مــن  الورقــة  هــذه  أهميــة  وتأتــي 
الالجئيــن  بيــن  العالقــة  نمــط  ــع  تتبُّ
وتســليط  الترـكـي،  واملجتمــع  الســوريين 
الضــوء علــى بعــض التغيــرات االجتماعيــة 
الســنوات  خــالل  حدثــت  التــي  الطارئــة 
الســابقة، والتنبيــه علــى بعــض املؤشــرات 
نبــئ بوجــود خلــل فــي شــكل 

ُ
التــي يمكــن أن ت

هــذه العالقــة، واقتــراح حلــول وتوصيــات 
لتصحيــح الخلــل وتعزيــز جهــود االنســجام 
واالندمــاج التــي تتبناهــا الحكومــة التركيــة. 

املنهــج  الورقــة  هــذه  اعتمــدت  وقــد 
الوصفي التحليلي الذي يحاول أن يصف 
الجوانــب،  مختلــف  مــن  الظاهــرة  ــل 

ّ
ويحل

مــن  الثانويــة  املصــادر  علــى  باالعتمــاد 
متعلقــة  ودراســات  ومقــاالت  أبحــاث 
إلــى بعــض املصــادر  باملوضــوع، باإلضافــة 
مقابــالت(3)   مجموعــة  خــالل  مــن  األوليــة 
الســورية  الشــخصيات  مــن  عــدد  مــع 
الســوريين  ألوضــاع  واملتابعــة  الفاعلــة 

مؤشــر الضغــط للســوريين 2019، إطــار العيــش املشــترك فــي انســجام مــع الســوريين، بحــث مشــترك لصالــح مركــز أبحــاث الهجــرة 
والتكامــل TAGU و UNHCRـ  تاريــخ النشــر: تمــوز 2020، رابــط الدراســة باللغــة العربيــة:

 https://bit.ly/3kLn2ce  
2019 - BAROMETRESİ SURİYELİLER , Prof. Dr. M. Murat Erdoğan, TAGU ve UNHCR, Temmuz, https://bit.
ly/3oEMtyB 

فــي منظمــات املجتمــع املدنــي الســورية،  اثنــان مــن الناشــطين الحقوقييــن، وإداريــان  - قــام فريــق البحــث بإجــراء 8 مقابــالت؛  3
خــاص. عمــل  وصاحــب  جامعــي،  وطالــب  وصحفيــان، 

الحكوميــة  املؤسســات  مــع  تواصــل  ولهــا 
التركيــة.

استعرضت الورقة بداية اإلطار القانوني 
فــي  الســوريين  لوجــود  الناظــم  والحقوقــي 
تركيــا، ثــم ناقشــت فــي قســمها األول تأثيــر 
بعض العوامل املشتركة على تعزيز جهود 
االنســجام االجتماعــي، وســعت الورقــة فــي 
القسم الثاني لتسليط الضوء على بعض 
شــكل  فــي  ــرت 

ّ
وأث طــرأت  التــي  التغيــرات 

العالقــة بيــن املجتمــع الترـكـي والســوريين، 
 القســم الثالــث باألســباب التــي 

َ
ف فيمــا عــرَّ

ــز القســم 
ّ

كانــت وراء هــذه التغيــرات، ورك
املتوقعــة  والتداعيــات  اآلثــار  علــى  الرابــع 
جــّراء تلــك التغيــرات؛ وقــد قدمــت الورقــة 
مجموعــة  واألخيــر  الخامــس  قســمها  فــي 
إلــى  تهــدف  التــي  والتوصيــات  الحلــول  مــن 
الخلــل وتعزيــز حالــة االنســجام  تصحيــح 

بيــن الطرفيــن.
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مــن االحتجاجــات  اندلعــت(4) موجــة عارمــة 
الشعبية عام 2011؛ انطلقت من تونس، 
العربيــة  الــدول  مــن  العديــد  واجتاحــت 
العربــي«،  »الربيــع  باســم  ُعــرف  فيمــا 
الشــعبي  االحتجــاج  مــن  موجــة  وانطلقــت 
العــام  مــن  آذار  فــي  ســوريا  فــي  الســلمي 
بالقبضــة  األســد  نظــام  واجههــا  نفســه، 
وتزايــد  الوقــت  مــرور  ومــع  األمنيــة، 
ــت  العمليــات العســكرية بحــق الشــعب عمَّ
فــي مختلــف  واألمــن  الســلم  انعــدام  حالــة 
وتســببت  الســورية،  املحافظــات  أنحــاء 
الســوريين  آالف  دفعــت  نــزوح  بموجــات 
إلــى النــزوح الداخلــي أو اللجــوء إلــى الــدول 
 عــن األمــان بشــكل جماعــي.

ً
املجــاورة بحثــا

 بريــة 
ً
واســتقبلت تركيــا التــي تملــك حــدودا

ســوريا  مــع   
ً
كيلومتــرا  911 قرابــة  تبلــغ 

مجموعــات متتاليــة مــن الالجئيــن، وصــل 
عددهــم فــي نهايــة عــام 2011 إلــى مــا يقــارب 
تركيــا  قدمــت  وقــد  شــخص،  آالف   10
التســهيالت  كافــة  الســوريين  لالجئيــن 
علــى  املفتــوح«  »البــاب  سياســة  ضمــن 
بعــد  بالدهــم  إلــى  ســيعودون  أنهــم  اعتبــار 
بتأميــن  وقامــت  االضطرابــات،  انتهــاء 
اعتبرتهــم  إذ  لهــم،   « املؤقتــة  »الحمايــة 
دون  فاســتضافتهم  الضيــوف،  بحكــم 
القانــون  ألدبيــات   

ً
وفقــا وذلــك  مقابــل، 

الدولــي(5).

جنيــف  اتفاقيــة  إلــى  تركيــا  انضمــت  فقــد 

- قامــت املنظمــة املتخصصــة »منظمــة حقــوق الالجئيــن الدولييــن Uluslararası Mülteci Hakları Derneği« بصياغــة وتدقيــق  4
هــذه الفقــرة مــن الناحيــة القانونيــة.

- ُعــرف الالجئــون الســوريون فــي املجتمــع التركــي بمســمى »ضيــوف«، وإن كان الوضــع القانونــي املمنــوح للســوريين يحمــل مفاهيــم  5
قانونيــة مختلفــة بشــكل واضــح.

حــددت  التــي   1961 عــام  املتحــدة  لألمــم 
فــي  الالجئيــن  لوضــع  القانونيــة  األســس 
وضعــت  االتفاقيــة  هــذه  أن  إال  تركيــا، 
جغرافيــة  قيــود  وجــود  إلــى  يشــير   

ً
ملحقــا

للمعاهــدة تــم املحافظــة عليهــا حتــى يومنــا 
ــت االتفاقيــة علــى أن تركيــا  هــذا؛ فقــد نصَّ
ملتزمــة بإعطــاء حــق اللجــوء للقادميــن مــن 
أوربــا فقــط وتســميتهم بـــ« الجئيــن«، بينمــا 
لالجئيــن  املؤقتــة«  »الحمايــة  صفــة  تقــدم 
القادميــن مــن خــارج أوربــا، وتســميتهم بـــ« 
الالجئيــن املشــروطين«، حيــث تقــوم تركيــا 
إعــادة  تتــم  حتــى  مؤقتــة  حمايــة  بتأميــن 

ثالــث آمــن.   بلــد  فــي  توطينهــم 

الداخليــة  اســتمرار االضطرابــات  ظــل  فــي 
عــدم  وبســبب  ســوريا  فــي  متزايــد  بشــكل 
فــي  الهجــرة  تخــّص  تشــريعات  وجــود 
القانــون املحلــي التركــي لــم تســتطع اللوائــح 
االحتياجــات  تلبيــة  املوجــودة  القانونيــة 
لتفعيــل  تركيــا  دفــع  مــا  وهــو  املتزايــدة، 
واملعــروف   ،6458 رقــم  بالقانــون  العمــل 
والحمايــة  األجانــب  »قانــون  باســم 
الدوليــة« والصــادر بتاريــخ 11.02.2013.

والحمايــة  األجانــب  قانــون  اعتبــر  وقــد 
يلــي:  مــا  الدوليــة 

القانــون صفــة »الالجــئ« علــى 	  أطلــق 
ف فــي معاهــدة جنيــف  الشــخص املعــرَّ
بالحــدود  املتعلــق  الشــرط  وفــق  
أوروبــا. مــن  القــادم  أي  الجغرافيــة، 

اإلطار القانوني والحقوقي لوجود السوريين في تركيا )4(
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األشــخاص 	  القانــون   هــذا  أعطــى 
القادميــن مــن خــارج الــدول األوربيــة، 
بســبب  بالدهــم  بتــرك  والراغبيــن 
“الجــئ  صفــة  الطارئــة  األحــداث 

. » شــرطي

»الحمايــة 	  صفــة  القانــون  أطلــق 
الذيــن  األشــخاص  علــى  الثانويــة« 
»الالجــئ«  صفَتــي  تحــت  يدخلــون  ال 
قــد  لكنهــم  املشــروط«،  »الالجــئ  أو 
بلدهــم  فــي  يتعرضــون لخطــر محــدق 
األصلــي أو البلــد الــذي كانــوا يقيمــون 
أو  باملــوت  عليهــم  يحكــم  كأن  فيــه، 
ســيتعرضون  أنهــم  أو  اإلعــدام، 
أو  لعقوبــات  أو  التعذيــب  إلــى 
مهينــة،  أو  إنســانية  غيــر  معامــالت 
حقيقيــة  تهديــدات  ســيواجهون  أو 
تســتهدف أشــخاصهم بســبب أعمــال 
عنــف أو اشــتباكات محليــة أو دوليــة 

بالدهــم. فــي  تحــدث 

وبحكــم  تركيــا  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
بيــن  الرابــط  الجيوسيا�ســي  موقعهــا 
مــن  الكثيــر  اســتقبلت  وأوروبــا  آســيا 
الفرديــة والهجــرات الجماعيــة،  الهجــرات 
متنوعــة،  أســباب  نتيجــة  حدثــت  التــي 
دول  فــي  الداخليــة  االضطرابــات  أهمهــا 
رقــم  القانــون  إقــرار  تــم  حيــث  الجــوار؛ 
لهــؤالء  القانونــي  الوجــود  لتنظيــم   6458

. جريــن ملها ا

ونتيجــة لتزايــد أعــداد الســوريين القادميــن 
الســوريون  خضــع   2011 عــام  بعــد 

- تنــص املــادة 91 مــن القانــون رقــم 6458، التــي تحــدد وضــع الحمايــة املؤقتــة علــى: »يمكــن منــح الحمايــة املؤقتــة لألجانــب الذيــن  6
جبــروا علــى مغــادرة بالدهــم، والذيــن ال يســتطيعون العــودة إلــى البلــد الــذي غــادروه، والذيــن يأتــون إلــى حدودنــا مــن أجــل العثــور 

ُ
أ

علــى حمايــة عاجلــة ومؤقتــة، أو مــن يعبــر حدودنــا فــي حالــة التدفــق الجماعــي«.

إلــى   
ً
اســتنادا املؤقتــة«  »الحمايــة  لوضــع 

الســتحالة  وذلــك  الســابق(6)؛  القانــون 
القانونيــة  الصفــات  إحــدى  إعطائهــم 
أعــداد  لكثــرة  الســابق  بالقانــون  املذكــورة 
تركيــا،  إلــى  لجــؤوا  الذيــن  الســوريين 

علــى  القانــون  ينــص  حيــث 
بشــكل  الحمايــة  منحهــم 
ويمنــع  تركيــا  فــي  مؤقــت 
بشــكل  إعادتهــم  عمليــات 
ريثمــا  واســتقبالهم  قســري، 
فــي  اآلمــن  املنــاخ  تأميــن  يتــم 

األصلــي. بلدهــم 

وضــع  اعتمــاد  جــاء  وقــد 
كحــل  املؤقتــة  الحمايــة 
مؤقــت ألنــه مــن غيــر املمكــن 
إجــراءات  تطبيــق  عملًيــا 
والتــي  الدوليــة،  الحمايــة 
تمنــح  إجــراءات  تتطلــب  
فــرد،  كل  وضــع  بحســب 
تطبيقــه  يصعــب  أمــر  وهــو 

الهجــرة  طريــق  عــن  القادميــن  األفــراد  مــع 
الســوريون  أصبــح  وبالتالــي  الجماعيــة، 
يخضعــون لتوصيــف قانونــي مختلــف عــن 
أولئــك الذيــن يتمتعــون بالحمايــة الدولية، 
اإلقامــة  بشــكل  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
الداخلــي  الســفر  وحــق  العمــل  وإذن 
هــذه  إن  حيــث  الجنســية؛  واكتســاب 
ال  أنهــا  رغــم  املؤقتــة-  الحمايــة   - الصفــة 
تمنحهــم صفــة »الالجــئ«، إال أنهــا تضمــن 
وتســمح  قســري،  بشــكل  إعادتهــم  عــدم 
 ملبــادئ حقــوق 

ً
لهــم بالبقــاء فــي تركيــا وفقــا

مــن   91 املــادة  تنــص 

القانــون رقــم 6458، التــي 

الحمايــة  وضــع  تحــدد 

“يمكــن  علــى:  املؤقتــة 

املؤقتــة  الحمايــة  منــح 

جبــروا 
ُ
أ الذيــن  لألجانــب 

بالدهــم،  مغــادرة  علــى 

يســتطيعون  ال  والذيــن 

الــذي  البلــد  إلــى  العــودة 

يأتــون  والذيــن  غــادروه، 

أجــل  مــن  حدودنــا  إلــى 

حمايــة  علــى  العثــور 

ومؤقتــة” عاجلــة 

“
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اإلنسان و اللوائح القانونية الالزمة.

املشــمولين  إدخــال  علــى  القانــون  وينــّص 
بعــد  تركيــا  إلــى  املؤقتــة  الحمايــة  بنظــام 
نــزع الســالح وإيصالهــم إلــى مراكــز اإليــواء، 
وتســجيل  الصحيــة  الفحوصــات  وتقديــم 
الحمايــة  وثيقــة  واســتصدار  بياناتهــم 
اإليــواء  مراكــز  إلــى  توزيعهــم  ثــم  املؤقتــة، 
لهــم باإلقامــة  – املخيمــات – أو الســماح 
خــارج تلــك املراكــز، وســيتمتع الخاضعــون 
الصحــة  بخدمــات  الوضــع  هــذا  تحــت 
العمــل  ســوق  إلــى  والوصــول  والتعليــم 
واملســاعدة  االجتماعيــة  والخدمــات 
والترجمــة والخدمــات املماثلــة لألجانــب فــي 

املؤقتــة. الحمايــة  نطــاق 

ومــع مــرور الوقــت وغيــاب أي حــل واضــح 
أعــداد  وازديــاد  الســورية،  للقضيــة 
ظهــرت  تركيــا؛  فــي  املوجوديــن  الســوريين 
التوافــق  جهــود  تعزيــز  إلــى  الحاجــة 
الالجئيــن  بيــن  املجتمعــي  واالنســجام 
الســوريين واملجتمــع الترـكـي، ســواء داخــل 
تركيــا  وقــد عملــت  أو خارجهــا،  املخيمــات 
احتياجــات  مــن  العديــد  تأميــن  علــى 
للعبــادة  دور  بإنشــاء  وذلــك  الالجئيــن؛ 
ومراكــز للتســوق داخــل مخيمــات اإليــواء، 

وإنشــاء مراكــز تعليميــة تنتشــر فــي العديــد 
اللغــة  تعليــم  علــى  تعمــل  املحافظــات  مــن 
خدمــات  وتقديــم  املهــن،  وبعــض  التركيــة 
املدرســة،  ســّن  فــي  األطفــال  لــكل  التعليــم 
بمــا فــي ذلــك تعليــم اللغــة مــا قبــل املدرســة 
للمعاييــر   

ً
وفقــا الصحيــة  والخدمــات 

. األتــراك  للمواطنيــن  املقدمــة 

املبذولــة،  الجهــود  كافــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ســواء على املســتوى القانوني والتشــريعات 
ومنظمــات  الحكومــة  جهــود  أو  الناظمــة 
األفــراد  وحتــى  الترـكـي  املدنــي  املجتمــع 
مــا  فإنــه  االندمــاج؛  عمليــة  تعزيــز  فــي 
مــن  العديــد  يواجهــون  الســوريون  يــزال 
الحمايــة  وضــع  أن  يبــدو  حيــث  املشــاكل، 
املؤقتــة الــذي ُمنــح ألعــداد كبيــرة منهــم تبلــغ 
 
ً
وضعــا ُيعــد  شــخص  مليــون   3.5 قرابــة 

بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  الســيما  مالئــم،  غيــر 
املواطنــة واالندمــاج املحلــي؛ ألنــه ال يؤّمــن 
 
ً
– كمــا هــو وضــع الحمايــة الدوليــة – تغيــرا

في الوضع القانوني، وبالتالي لن يتيح وضع 
الحمايــة املؤقتــة للســوريين التخلــص مــن 
لهــم  يســمح  ولــن  املســتمر،  النــزوح  قلــق 
فــي الحيــاة الطبيعيــة بفعاليــة. باالنخــراط 
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علــى  تجربــة صعبــة  اللجــوء  تجربــة  تعتبــر(7) 
املجتمــع  وعلــى  خــاص  بشــكل  الالجئيــن 
تحمــل  ألنهــا  عــام؛  بشــكل  املضيــف 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  كبيــرة،  تحديــات 
الجديــدة  البيئــة  مــع  والتأقلــم  بالتكيــف 
املجتمــع  مــع  واالنســجام  واالندمــاج 
املضيــف، إال أن تجربــة انســجام الالجئيــن 
الســوريين فــي تركيــا كانــت أســهل – إلــى حــّد 
الــدول  فــي  منهــا  الجوانــب-  بعــض  وفــي  مــا 
األوربيــة، ويرجــع ذلــك بالدرجــة األولــى إلــى 
وجــود تقــارب عــام بيــن الشــعبين الســوري 
والترـكـي فــي العديــد مــن النواحــي الثقافيــة 
والدينيــة، خاصــة فــي املناطــق الحدوديــة، 
باإلضافــة إلــى عامــل الجغرافيــا وقــرون مــن 
التاريــخ  املشــترك، خاصــة فــي فتــرة الخالفــة 
العثمانيــة التــي امتــدت قرابــة 400عــام فــي 

الشــام. بــالد 

ويمكــن تحديــد أبــرز مظاهــر التقــارب بيــن 
الشــعَبين باآلتــي:

فرضتــه  الــذي  الدينــي:  التقــارب   -
تعاليــم اإلســالم وقيمــه، كالحــالل والحــرام 

ة: وليَّ مة الهجرة الدَّ
َّ
 لتعريفات ُمنظ

ً
- يمكن التفريق بين ثالثة مستويات ناظمة لعالقة الالجئين باملجتمعات املضيفة وفقا 7

هاِجريــن 	 
ُ
ــل املجتمعــاُت امل  وجماعــاٍت. ولكــي تتقبَّ

ً
 مــن املجتمــع أفــرادا

ً
هاِجــرون جــزءا

ُ
االندمــاج: يعنــي العمليــة التــي ُيَعــّد فيهــا امل

ســتضيفة 
ُ
امل واملجتمعــاِت  والبلــداِن  هاِجريــَن 

ُ
امل بيــن  مشــتركة  مســؤولية  ويعتبــر  آلخــر،  بلــٍد  مــن  تختلــف  بــاٌت 

َّ
ُمتطل هنــاك 

ســاِتها. ومؤسَّ
ــٍة (مــن حيــِث 	  نــٍة عناصــَر ثقافــٍة أجنبيَّ ــى األشــخاُص أو املجموعــاُت القادمــة مــن ثقافــٍة معيَّ : يعنــي أن يتبنَّ قافــيُّ

َّ
االنســجام الث

قافاِت 
َّ
ماس بين الث فاعل والتَّ واِبــط) علــى مراحــَل، وهــو ينتــج عــن عمليــة التَّ الخطــاب واألفــكار واألقــوال واألفعــال والِقَيــم والضَّ

ــة، وينتــج عنــه حالــة اندمــاج وتفاعــل مــع املجتمــع الجديــد دون االنســالخ عــن  املتباينــة عــن طريــق الهجــرة والعالقــاِت الّتجاريَّ
الثقافــة األم؛ وهــي السياســة التــي تبنتهــا الحكومــة التركيــة.

قليــة- مــع مجموعــٍة أخــرى. ويأتــي 	 
َ
 -فــي الغالــب تكــون أ

ٌ
ــة  أو اجتماعيَّ

ٌ
ــة  إثنيَّ

ٌ
ــف مجموعــة االســتيعاُب واالحتــواء: يعنــي أْن تتكيَّ

ة  ــة األساســيَّ قاليــد والِقَيــِم واألفعــاِل، أو حتــى املصالــح الحياتيَّ غــات والتَّ
ُّ
ــر فــي الل بمعنــى أن يطــرأ علــى املجموعــات املهاجــرة تغيُّ

. قافــّيِ
َّ
ومشــاعر االنتمــاء؛ وهــي حالــة أبعــد مــن االنســجام الث

املهاجرون قسًرا واالنسجام االجتماعي في تركيا، مركز سيتا، 2019/3/5، الرابط:
https://bit.ly/32QGwVV 

8- يالحــظ تشــابه واضــح فــي عــادات االحتفــاالت االجتماعيــة عنــد كال الطرفيــن بمناســبات الخطبــة والــزواج واســتقبال املولــود 
والوفــاة، وفــي فعاليــات األعيــاد كتوزيــع العيديــة وزيــارة األقــارب وكبــار الســّن.

الشــعائر  وتعظيــم  الدينيــة  واألعيــاد 
وغيرهــا. والحجــاب  واملقدســات 

التقــارب الفكــري والثقافــي: الــذي   -
يظهــر فــي النظــرة القيميــة لألســرة والــزواج 
واحتــرام  العائلــة،  أفــراد  بيــن  والعالقــات 
والحمّيــة،  الشــرف  ومفهــوم  املســنين، 

الضعيــف.  ومســاعدة 

الرغــم  علــى  اللغــوي:  التقــارب   -
إال  الشــعبين؛  بيــن  اللغــة  اختــالف  مــن 
لغتهــا  فــي  العربيــة – خاصــة  الشــعوب  أن 
العامية – تســتخدم العديد من املفردات 
اللغــة  التركيــة، فيمــا تضــم  ذات األصــول 
التركيــة العديــد مــن الكلمــات ذات األصــل 
العربــي، باإلضافــة إلــى التشــابه فــي مواضيع 
النــاس،  بيــن  املتداولــة  الشــعبية  األمثــال 

التعبيــر.  طريقــة  اختلفــت  وإن 

فــي العــادات والتقاليــد:  التقــارب   -
الســيما فــي املناســبات كالــزواج واألعيــاد(8)  

التقليديــة. األطعمــة  أنــواع  وبعــض 

الفنــون،  نمــط  فــي  التقــارب   -

: االنسجام االجتماعي)7(: أثر العوامل الثقافية والدينية 
ً
أوال
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وخاصــة التقليديــة منهــا؛ ســواء فــي األلحان 
املوسيقية أو بعض الرقصات التقليدية.

كال  ُيعــد  الِعرقــي:  التنــوع   -
مــن  والترـكـي  الســوري  املجتمعيــن 
املتنوعــة  املجتمعــات 
تضــّم  والتــي   ،

ً
عرقيــا

عرقيــة  مجموعــات  فيهــا 
كاملجموعــات  مشــتركة 
أو  عربيــة  أصــول  مــن 
كرديــة(9). أو  تركمانيــة 

عنــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
التفاصيــل  إلــى  العــودة 
التنــوع  هــذا  أن  نجــد 
كال  جعــل  العرقــي 
 ،

ً
متميــزا البلَديــن 

العــادات  فيهمــا  تختلــف 
بدرجــات  وأخــرى  منطقــة  بيــن  والتقاليــد 
إن  القــول:  يمكــن  وبالتالــي  متفاوتــة، 
فــي  يتقاربــان  والســوري  الترـكـي  الشــعبين 
نواحــي  فــي  ويختلفــان  النواحــي  مــن  عــدد 

.(10) أخــرى

وعلــى الرغــم مــن وجــود اختالفــات جزئيــة 
فــي بعــض النواحــي؛ إال أنــه  بيــن الشــعبين 

9- ُيقدر عدد التركمان الســوريون ما بين التركمان الســوريون (0.75 - 1.5 مليون)، أي ما يشــكل قرابة 7% من مجموع الســكان، 
بينمــا ُيقــدر عــدد األكــراد بـــ2 مليــون، أي مــا يقــارب 9%. ُينظــر: موقــع مراجعــة ســكان العالــم، الرابــط:

 https://bit.ly/2UsFc6Y 

10- يعتبر األتراك أن ثمة 4 نقاط أساسية تظهر جوهر الخالف الثقافي بين الشعبين، وهي: 
مكانــة املــرأة فــي املجتمــع: حيــث يعتبــرون أن املجتمــع التركــي أعلــى مــن قيمــة املــرأة، مقارنــة باملجتمــع الســوري الــذي قّيــد 	 

حريتهــا وحصــر عملهــا داخــل املنــزل فــي أغلــب األوقــات. 
ثقافــة العمــل: حيــث ينتقــد األتــراك أســلوب الســوريين فــي العمــل الــذي يبــدأ فــي وقــت متأخــر مــن النهــار ويســتمر إلــى 	 

.
ً
وقــت متأخــر ليــال

عــادة الســهر عنــد الســوريين واالســتماع للموســيقا والصخــب حتــى وقــت متأخــر مــن الليــل، وتصرفهــم بشــكل مرتــاح 	 
رغــم أن بالدهــم فــي حالــة حــرب.

اختالف الفهم والتطبيق الديني. 	 
مؤشــر الضغــط للســوريين 2019، إطــار العيــش املشــترك فــي انســجام مــع الســوريين، بحــث مشــترك لصالــح TAGU و UNHCRـ 

تاريــخ النشــر: تمــوز 2020، رابــط الدراســة باللغــة العربيــة، الرابــط:
  https://bit.ly/3oEMtyB

للعوامــل  الغلبــة  تكــون  أن  املفتــرض  مــن 
 ألنهــا األصــل 

ً
املشــتركة علــى تنوعهــا، نظــرا

وذات بعــد هوياتــي عميــق، وألن لهــا تأثيــرا 
فــي تعزيــز االنســجام واالندمــاج بيــن   

ً
قويــا

الطرفيــن.

علــى  التركيــة  الحكومــة  عملــت  وقــد 
االســتفادة من هذا التقارب بين الشــعبين 
الســوري والترـكـي لتعزيــز جهــود االندمــاج 
واالنســجام فيمــا بينهمــا، وذلــك مــن خــالل 
املقبولــة  األوصــاف  مــن  إطــالق مجموعــة 
 مثــل 

ً
 دينيــا

ً
لــدى الطرفيــن التــي تحمــل ُبعــدا

 
ً
ثقافيــا  

ً
وُبعــدا واألنصــار«،  »املهاجريــن 

 »الضيــوف«، والتــي أعطــت نتائــج 
ً
مشــتركا

الخبــراء  رآه  ملــا   
ً
وفقــا البدايــات  فــي  جيــدة 

التقيناهــم. الذيــن 

 
ً
عامــال الثقافــي  التقــارب  ل 

َّ
شــك وقــد 

للقبــول  عــاٍل  مســتوى  تحقيــق  فــي   
ً
مهمــا

طــول  أن  إال  األمــر،  بدايــة  فــي  االجتماعــي 
املــدة وتزايــد أعــداد الالجئيــن الســوريين، 
وتغيــر الظــروف السياســية واالقتصاديــة 
العالقــة  شــكل  تغيــر  فــي  أســهم  تركيــا؛  فــي 
بيــن الطرفيــن، حيــث لــم تصــل سياســات 
االندمــاج واالنســجام إلــى الهــدف املتوقــع، 

وجــود مــن  الرغــم   ءوعلــى 

بيــن جزئيــة   اختالفــات 

 الشــعبين فــي بعــض النواحــي؛
 إال أنــه مــن املفتــرض أن تكــون

املشــتركة للعوامــل   الغلبــة 

ألنهــا  
ً
نظــرا تنوعهــا،   علــى 

هوياتــي بعــد  وذات   األصــل 

 في
ً
 عميــق، وألن لهــا تأثيــرا قويا

واالندمــاج االنســجام   تعزيــز 

الطرفيــن  بيــن 

“
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

وإنما بدأ كال الطرفين يشعر بحالٍة من عدم االرتياح تجاه الطرف اآلخر، وبدأ الشكل 
االجتماعــي يتجــه نحــو مجتمعــات منغلقــة أمــام اآلخــر لــم يفلــح معهــا التقــارب الثقافــي فــي 
تعزيــز عمليــة الدمــج واالنســجام التــي واجهــت الكثيــر مــن التحديــات علــى نطــاق اإلدارة 

والتحكــم(11).

بــدأت العديــد مــن الجهــات التركيــة والســورية تلحــظ التغيــر االجتماعــي الــذي بــدأ يأخــذ 
مالمــح واضحــة فــي العاَميــن األخيَريــن، وعملــت بعــض مراكــز األبحــاث التركيــة علــى إنشــاء 
 بعــد عــام، وبالنظــر إلــى 

ً
اســتطالعات دوريــة للــرأي فــي محاولــة لقيــاس تلــك التغيــرات عامــا

شــكل العالقــة التــي تكّونــت بيــن املجتمــع الترـكـي والســورين يمكــن أن نالحــظ أنهــا مــرت 
حتــى اآلن بخمــس مراحــل(12) هــي:

1- االحتواء والترحيب:

ــى الالجئــون الســوريون فــي الســنوات األولــى الكثيــر مــن الترحيــب والتعاطــف واالهتمام 
َ
الق

مــن شــرائح واســعة مــن الشــعب الترـكـي، وقــّدم العديــد مــن األتــراك مســاعدات ماديــة 
الجمعيــات  مــن  الكثيــر  أســهمت  كمــا  الســورية(13)،  العائــالت  مــن  لكثيــر  ومعنويــة 
مــن  املتضــررة، وزار كثيــر  بتقديــم مســاعدات ماديــة وعينيــة لألســر  التركيــة  املحليــة 
املمثليــن والسياســيين والناشــطين األتــراك املخيمــات الحدوديــة(14) ومخيمــات الشــمال 

11- يمكــن أن يكــون للتقــارب الثقافــي دور كبيــر فــي تســريع عمليــة االنســجام، خاصــة إن كانــت أعــداد الوافديــن مقبولــة؛ ولكــن مــع 
األرقــام املرتفعــة تصبــح إدارة عمليــة االنســجام غيــر ســهلة، إذ يصعــب معهــا احتــواء حالــة عــدم ارتيــاح املجتمــع املضيــف، وهــو 
مــا يجعــل الالجئيــن أو املهاجريــن ينغلقــون علــى أنفســهم، معتمديــن علــى أعدادهــم الكبيــرة التــي تســّهل لهــم تطويــر مســاحة عيــش 
خاصــة دون الحاجــة للتواصــل مــع املجتمــع املحلــي؛ األمــر الــذي يزيــد مــن مخــاوف املجتمــع املحلــي؛ ألنــه يشــعر بتوتــر أكبــر وتهديــد 

يتعلــق بهويتــه االجتماعيــة مــن مجموعــة كبيــرة تكتلــت علــى نفســها تتكاثــر باســتمرار وال يمكــن الســيطرة عليهــا. 
لهــا للهجــرة الطوعيــة؛  ومــن جهــة أخــرى ال تنظــر معظــم املجتمعــات للهجــرات القســرية -وال ســيما موجــات اللجــوء- بمســتوى تقبُّ
 مــا ينظــر للمهاجريــن بأنهــم أداة للتنميــة، بينمــا ينظــر لالجئيــن علــى أنهــم عــبء وخطــر، خاصــة إن كانــت أعدادهــم كبيــرة. 

ً
حيــث غالبــا

مؤشر الضغط للسوريين 2019، مرجع سابق.

كــر فــي املرجــع 
ُ
12- تــم تصنيــف هــذه املراحــل باالعتمــاد علــى آراء الخبــراء الســوريين الذيــن التقيناهــم، وقــد توافقــت مــع عمــوم مــا ذ

 »مؤشــر الضغــط للســوريين 2019«.
ً
املذكــور ســابقا

13- عروسان أتراك يتبرعان بنفقات زواجهما لالجئين السوريين، موقع عنب بلدي، تاريخ النشر 2015/8/4، الرابط:
 https://bit.ly/3lfPjrz 

بمناسبة زواجه.. أوزيل يقيم والئم غداء آلالف السوريين واألتراك، تلفزيون سوريا ، تاريخ النشر 2019/6/8، الرابط:
https://bit.ly/38xDcCw 

مــت حتــى اآلن  
ّ
14-  مــن أبــرز الناشــطات التركيــات اللواتــي يقمــن بزيــارات دوريــة للداخــل الســوري املحاميــة زينــب توليــن، التــي نظ

دخــول أكثــر مــن 25 شــاحنة مســاعدات إلــى الداخــل الســوري.

 : من التعاطف  إلى االستهداف، تغيرات طارئة 
ً
ثانيا

في شكل العالقة بين املجتمع التركي والسوريين 

 

االحتواء 
والترحيب

االنزعاج الداخلي 
أو اللفظي

التحريض 
السياس ي التمييز والنبذ

االستهداف 
املباشر
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الدعــم  مــن  الكثيــر  وقدمــوا  الســوري، 
 مــن املعانــاة 

ً
املــادي واملعنــوي ونقلــوا بعضــا

الترـكـي.  اإلعــالم  إلــى 

2- االنزعاج الداخلي أو اللفظي(15):

عنــد  الَحــظ 
ُ
ت االنزعــاج  حالــة  بــدأت 

تزايــد  بعــد   2014 عــام  الترـكـي  املجتمــع 
عــدد الســوريين فــي تركيــا بشــكل لــم يكــن 
عــودة  مالمــح  معــه  تبــدو  وال   ،

ً
متوقعــا

بــدت  التــي  الوجــود  هــذا  وتبعــات  قريبــة، 
علــى شــكل زيــادة أســعار اإليجــارات نتيجــة 
املســتأجرة،  املنــازل  علــى  الطلــب  ارتفــاع  
والتنافــس فــي ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى 
ظهــور بعــض التصرفــات املزعجــة مــن قبل 
بعــض الفئــات التــي لــم تــراِع الخصوصيــة 
الثقافيــة للمجتمــع التركــي، ومــن أبــرز هــذه 
التصرفــات املســيئة التــي أزعجــت الشــارع 
مظاهــر  تزايــد  الوقــت:  ذلــك  فــي  الترـكـي 
األطفــال  قبــل  مــن  خاصــة  التســول، 
الســوريين(16)، وبعــض حــوادث التحــرُّش 
الشــباب  بعــض  بهــا  قــام  التــي  اللفظــي 
واملواصــالت  الشــوارع  فــي  الســوريين 
اإلزعاجــات  تزايــد  إلــى  إضافــة  العامــة، 
نتيجــة ســهر بعــض العائــالت الســورية إلــى 
مرتفــع  بصــوت  والحديــث  متأخــر،  وقــت 
املوســيقا، وعــدم االهتمــام  اســتخدام  أو 

15- ُيقصــد بهــا بدايــة ظهــور حالــة انزعــاج ظهــرت علــى شــكل ســلوكيات أو بعــض التصريحــات اللفظيــة الخفيفــة، التــي تشــير إلــى 
م عنــد صاحبهــا. حالــة تبــرُّ

16- أشــار أحــد ناشــطي املجتمــع املدنــي إلــى أن الحكومــة التركيــة تمكنــت عــام 2017 مــن إلقــاء القبــض علــى شــبكة كبيــرة مــن 
 مــع بعــض الشــخصيات التابعــة 

ً
املتســولين الذيــن كانــوا يســتغلون األطفــال والنســاء فــي عملهــم؛ إذ اتضــح أن لبعضهــم تواصــال

لنظــام األســد، وكان أفــراد هــذه الشــبكة يقومــون بتشــغيل أطفالهــم أو اســتئجار أطفــال مــن عائــالت أخــرى. وقــد قامــت بعــض 
الجمعيــات الســورية فــي ذلــك الوقــت بإعــادة تأهيــل هــؤالء األطفــال وتقديــم املســاعدة لهــم، كمــا تمكنــت قــوات الشــرطة التركيــة 
 ســوريين بينهــم أطفــال قــد تــم 

ً
فــي أيلــول 2020 مــن القبــض علــى شــبكة كبيــرة تديــر عمليــات تســول منظمــة مســتخدمة أطفــاال

اســتئجارهم مــن عائالتهــم. للمزيــد : 
Son dakika: İstanbul›da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi, sabah, 28/9/2020 https://bit.ly/36FTuXp 

فــي  العامــة  اللباقــة  وقواعــد  بالنظافــة 
بمشــاكل. التــورط  أو  املتنزهــات 

3- التحريض السيا�سي:

تعــارض  التــي  الجهــات  بعــض  أدركــت 
سياسة الحكومة في امللف السوري تنامي 
املجتمــع  لــدى  الداخلــي  االنزعــاج  حالــة 
الترـكـي، ووجــدت فــي هــذا االنزعــاج فرصــة 
مــع  الســيما  التركيــة،  الحكومــة  ملضايقــة 
فعملــت  انتخابيــة؛  اســتحقاقات  ظهــور 
الحكوميــة  السياســة  أن  إشــاعة  علــى 
الســوريين  الالجئيــن  ملــف  تجــاه  التركيــة 
الترـكـي،  باملواطــن  أضــّرت  ناجحــة  غيــر 
مــن  جديــدة  شــرائح  كســب  بهــدف  وذلــك 
تتابــع  كجهــة  نفســها  وتقديــم  الناخبيــن 

بمشــاكله. وتهتــم  الترـكـي  الشــارع 

وقــد اتخــذت عمليــة التحريــض التــي بــدأت 
تالحــظ بشــكل واضــح عــام 2017 منحَييــن 

واضَحين: 

التواصــل: 1.  وســائل  علــى  التحريــض 
حمــالت  شــكل  علــى  ظهــر  الــذي 
متكــررة،  هاشــتاغات  تحــت  منظمــة 
األحــزاب  بعــض  أنصــار  اســتخدمها 
السياســية املعارضــة بشــكل واضــح، 
الســوريين  طــرد  إلــى  فيهــا  دَعــوا 
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

بالدهــم(17). إلــى  وإعادتهــم 

الخطــاب 2.  ضمــن  التحريــض 
بشــكل  يتنامــى  بــدأ  الــذي  السيا�ســي: 
االســتحقاقات  قبيــل  خاصــة  واضــح 
الوجــود  أصبــح  إذ  االنتخابيــة؛ 
الســوري فــي تركيــا أحــد بنــود البرامــج 
املعارضــة(18)،  لألحــزاب  السياســية 
املجتمــع  مخــاوف  فــي  اســتثمر 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الترـكـي 
واألمنيــة، وعمــل علــى تضخيمهــا مــن 
املعلومــات  مــن  العديــد   

ّ
بــث خــالل 

حجــم  شــأن  فــي  التهويــل  أو  املضللــة 
يتلقاهــا  التــي  املســاعدات  ومصــدر 

. الســوريون(19) 

حمــالت  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
قــد  منهــا-  السياســية  -خاصــة  التحريــض 

17- سنتحدث عن هذه الحمالت بشكل موسع في فقرات الحقة.

18- نقــل اإلعــالم الترـكـي تصريحــات لقيــادات فــي الحزبيــن ضمــن “تحالــف األمــة” تتوعــد الســوريين، حيــث تحــدث موقــع “كوجالــي 
ذروة” عــن اتفــاق بيــن رئي�ســي “الحــزب الجيــد” والحــزب “الجمهوري”علــى تنفيــذ عــدة نقــاط تتعلــق بالســوريين فــي حــال فوزهــم فــي 
االنتخابــات، مــن أبرزهــا: إعــادة الســوريين فــي املناطــق التــي يفــوزون فيهــا إلــى ســوريا، وكذلــك العمــل علــى إزالــة جميــع اللوحــات 
وعالمــات املحــالت التجاريــة املكتوبــة بالعربيــة، حيــث أعلــن قليجــدار أوغلــو عــن عــزم حزبــه إعــادة  جميــع »اإلخــوة الســوريين« إلــى 
 أمــام تجمــع جماهيــري فــي واليــة مرســين بــأن تعيــد 200 ألــف الجــئ ســوري إلــى 

ً
وطنهــم، بينمــا قطعــت زعيمــة حــزب “الجيــد” وعــدا

بالدهــم قبــل نهايــة عــام 2019، وتعهــدت بــأن “يتنــاول الســوريون إفطارهــم فــي شــهر رمضــان قــرب إخوانهــم فــي ســوريا”.
وقــد أشــار أحــد أعضــاء البرملــان عــن حــزب الحركــة القوميــة علــى حســابه فــي تويتــر إلــى أن “500,000 الجــئ ســوري ســيرحلون، 
 منهــم 500,000 ســائح إلــى غــازي عنتــاب”. بينمــا قــال فــي وقــت ســابق فــي مقابلــة تلفزيونيــة: إن “الســوريين يســرقون 

ً
وســيأتي بــدال

فــرص عملنــا ويتســببون فــي ارتفــاع اإليجــارات«
تأثيرات نتائج االنتخابات التركية على الالجئين السوريين، مركز توثيق االنتهاكات، تاريخ النشر 2019/3/2، الرابط:

https://bit.ly/38v7h5J 

أعــداد  وتزايــد  العمــل،  فــرص  علــى  الســوريين  حصــول  للمعارضــة  السيا�ســي  الخطــاب  عليهــا  ركــز  التــي  املخــاوف  أبــرز  مــن   -19
الســوريين نتيجــة ارتفــاع نســبة الــوالدات؛ وهــو مــا ســوف يتســبب بتغييــر ديمغرافــي، خاصــة فــي املحافظــات الحدوديــة، إضافــة 
إلــى أن أعــداد الســوريين املجنســين ســتؤثر فــي مســتقبل تركيــا السيا�ســي كونهــم ســيصوتون لصالــح الحــزب الحاكــم، ومــن أبــرز 
املعلومــات املضللــة التــي انتشــرت بيــن عمــوم املجتمــع الترـكـي هــو أن الســوريين يتلقــون رواتــب مــن الحكومــة، وأنهــم معفــون مــن 
دفــع الضرائــب ملشــاريعهم، وأن جميــع الطــالب الســوريين يحصلــون علــى منــح و يدخلــون الجامعــات دون امتحانــات قبــول، وأن 

الســوريين معفــون مــن فواتيــر امليــاه والكهربــاء. ُينظــر:  
Ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili Doğru Bilinen Yanlışlar, İNGEV TAM - İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
19/6/2020, https://lnkd.in/g8Q_Prh 

20- شجار وتكسير ملحالت وأمالك السوريين في اسطنبول أسنيورت، مدونة هادي العبد هللا، تاريخ النشر 2019/2/10، 
https://bit.ly/3nt5RNv  

هجوم على سوريين وأمالكهم في اسطنبول بذريعة “تحرش” مزعوم، حرية برس، تاريخ النشر 2019/6/30،
https://bit.ly/36IKlh7 

فقــد  الترـكـي؛  الشــارع  فــي   
ً
تجاوبــا لقيــت 

الذهنيــة  الصــورة  فــي  التأثيــر  اســتطاعت 
ــرت 

ّ
للســوريين فــي وعــي الجمهــور التركــي، وأث

فــي موقفــه مــن وجودهــم، وقــد  بشــكل مــا 
بظهــور  االنتخابــي  التصعيــد  هــذا  أســهم 
موجــات عنــف بحــق الالجئيــن الســوريين، 
بتكســير  األتــراك  مــن  مجموعــات  وقيــام 
للســوريين  التابعــة  والســيارات  املحــالت 
أي  انتشــار  أو  مشــكلة  أي  حــدوث  عنــد 

بالســوريين(20) تتعلــق  إشــاعة 

4-التمييز  والرفض االجتماعي:

يأخــذ  بيــن املجتمعيــن  بــدأ شــكل العالقــة 
واالنغــالق،  التقوقــع  إلــى  أقــرب   

ً
مســارا

الســوريين  مــن  العديــد  وأن  الســيما 
تجمعــوا فــي أحيــاء ومــدن محــددة أدت إلــى 
تغييــر فــي هويــة املــكان؛ فانتشــرت الالفتات 
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املحــالت  وتزايــدت  بالعربيــة،  املكتوبــة 
واملطاعــم الســورية، وهــو مــا عــّزز مخــاوف 
الســوري  الوجــود  بخصــوص  األتــراك 
علــى  املســتقبلية  وآثــاره 
وتركيبتهــا  تركيــا  هويــة 

. فيــة يمغرا لد ا

الضغــط  مؤشــر  ويشــير 
للســوريين  االجتماعــي 
2019(21) إلــى أن املجتمــع 
مســافة  وضــع  الترـكـي 
ُصنفــت  اجتماعيــة 
وبيــن  بينــه  بعيــدة  بأنهــا 
أظهــر  حيــث  الســوريين؛ 
 
ً
متزايــدا  

ً
ابتعــادا املؤشــر 

21- اعتمــدت الدراســة الصــادرة عــن مركــز أبحــاث الهجــرة والتكامــل TAGU وUNHCR عــام 2019علــى 
 فــي 26 مدينــة، تــم اختيارهــا مــن خــالل مراعــاة 

ً
 تركيــا

ً
اســتطالع رأي عينــة عشــوائية بلغــت 2271 شــخصا

فــي 15 مدينــة،  أســرة ســورية  يتوزعــون ضمــن 1418   
ً
 ســوريا

ً
آراء 6527 شــخصا اســتطلعت  كمــا  للمدينــة،  الســكاني  التعــداد 

باإلضافــة إلــى عقــد 12 مجموعــة نقــاش مركــزة مــع األتــراك، و8 مجموعــات نقــاش مــع الســوريين مــن حملــة بطاقــة الحمايــة املؤقتــة. 
ُينظــر: مؤشــر الضغــط االجتماعــي للســوريين 2019.

فيمــا  العالقــات  أن  إال  ذاتــه؛  املحيــط  فــي  معهــم  ويعيــش  الســوريين  وجــود  يــدرك  الترـكـي  املجتمــع  أن  إلــى  الدراســة  تشــير   -22
 يتجــه باتجــاه »االنغــالق علــى الــذات 

ً
 خطيــرا

ً
، وهــو مــا يعــد مؤشــرا

ً
بينهــم تتخللهــا مســافات متباعــدة، علــى عكــس مــا كان متوقعــا

والتقوقــع«، بمعنــى آخــر: تــزداد  احتماليــة اســتبعاد الســوريين مــن املجتمــع وانغالقهــم علــى أنفســهم فــي املــكان نفســه علــى شــكل 
هيــاكل اجتماعيــة متوازيــة ال تفاعــل فيمــا بينهــا، فعلــى ســبيل املثــال: كانــت إجابــات الشــريحة املســتطلع رأيهــا حــول شــكل  العالقــة 
التــي كّونتهــا مــع الســوريين تتــراوح بيــن الدردشــة بنســبة 38% ، والعمــل بنســبة 12%، والصداقــة بنســبة 12%، والعــراك واملشــاكل 

بالنســبة ذاتــه. املرجــع الســابق.

23- تغيــر تعريــف األتــراك وتوصيفهــم للســوريين مــن »الضحايــا الهاربيــن مــن الحــرب« عــام 2017 إلــى توصيفهــم بأنهــم »أشــخاص 
 لنتائــج عــام 2019. املرجــع الســابق.

ً
خطــرون« سيســببون لنــا الكثيــر مــن املتاعــب فــي املســتقبل وفقــا

24- أشــارت دراســة صــادرة عــن مركــز الحــوار الســوري إلــى أن 68% مــن الطــالب الســوريين تعرضــوا لحالــة رفــض اجتماعــي – 
ُيقصــد بهــا رفــض اللعــب أو املشــاركة فــي أي نشــاط اجتماعــي- مــّرة أو مرتيــن علــى األقــل مــن الطــالب األتــراك، بينمــا عانــى 42% مــن 
حالــة رفــض متوســطة أو حــادة، فــي حيــن كانــت نســبة الطــالب العــرب الذيــن تعرضــوا لهــذا األمــر أقــل وبلغــت 38%. ُينظــر: »الورقــة 
االستكشــافية: الطالــب واألســرة، آثــار العوامــل الذاتيــة واألســرية فــي إنجــاح جهــود االندمــاج«، مركــز الحــوار الســوري، تاريــخ النشــر 

2020/7/27، الرابــط:
 https://bit.ly/36z0JAu 

25- أشــار أحــد الناشــطين الذيــن التقيناهــم وهــو يعمــل فــي مديريــة التربيــة إلــى أنهــم التقــوا طــالب أحــد الصفــوف - طــالب صــف 
أول - فــي إحــدى املــدارس عــام 2017، وســألوا الطــالب األتــراك حــول قبولهــم للعــب مــع األطفــال الســوريين؛ فأجــاب 2 مــن أصــل 
 بأنهــم يرفضــون أن يلعبــوا مــع طــالب ســوريين، وقــد عــاد الناشــط مــع مســؤولين أتــراك عــام  2019 خــالل إحــدى الزيــارات 

ً
40 طالبــا

الدوريــة وســأل نفــس الطــالب الذيــن أصبحــوا فــي الصــف الثالــث وعاشــروا أقرانهــم الســوريين  ألكثــر مــن عاميــن  الســؤال نفســه؛ 
فكانــت اإلجابــات تشــير إلــى رفــض 27 طالــب مــن أصــل 40 اللعــب مــع أقرانهــم الســوريين، وقــد أشــار الحديــث مــع الطــالب إلــى تأثرهــم 

باألحاديــث التــي يســمعونها مــن عائالتهــم.

26- أشــارت إحــدى الســيدات التركيــات إلــى أنهــا الحظــت فــي مدرســة ولدهــا أن جــرس الفســحة لــدى الطــالب الســوريين مختلــف عــن 
جــرس الطــالب األتــراك؛ فعندمــا يخــرج األطفــال الســوريون يقــوم املعلمــون بإدخــال األطفــال األتــراك حتــى ال يتأثــروا بالســوريين. 

مؤشــر الضغــط االجتماعــي، مرجــع ســابق.

مقارنــة بنتائــج املؤشــر ذاتــه لعاَمــي 2017 
و2014، وهــو مــا يؤكــد فرضيــة تغيــر نمــط 
الالجئيــن  بيــن  القبــول  ودرجــة  العالقــة 
الزمــن(22).  تقــادم  مــع  الترـكـي  واملجتمــع 

مالمــح  تــزداد  بــدأت  الواقــع  أرض  وعلــى 
ب تعامل األتراك مع الســوريين إال في  تجنُّ
بــدأت  فقــد  والعمــل(23)؛  الحاجــة  حــدود 
االجتماعــي(24)   والرفــض  التمييــز  حــاالت 
تالحظ بشكل واضح عام  2018، السيما 
فــي املــدارس مــن خــالل تبــدل مزاج األطفال 
وتحولهــم إلــى رفــض اللعــب أو الحديــث مــع 
أقرانهــم الســوريين(25)، كمــا بــدأت بعــض 
عــن  الســوريين  الطــالب  بفصــل  املــدارس 
الطــالب األتــراك(26)، أو رفــض تســجيلهم 

 ءتجمــع العديــد مــن الســوريين

 فــي أحيــاء ومــدن محــددة ممــا

 أدى إلــى تغيــر فــي هويــة املــكان،

 فانتشــرت الالفتــات املكتوبــة

 بالعربيــة، وتزايــدت املحــالت

وهــو الســورية،   واملطاعــم 

األتــراك مخــاوف  عــّزز   مــا 

 بخصــوص الوجــود الســوري

علــى املســتقبلية   وآثــاره 

وتركيبتهــا تركيــا   هويــة 

فيــة ا يمغر لد  ا

“
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فــي املــدارس بحجــج شــتى(27)، كمــا تعــرض 
العديــد مــن طــالب الجامعــات التركيــة إلــى 
نتيجــة  األكاديمييــن  قبــل  مــن  إزعاجــات 

الســورية(28). أصولهــم 

الســوريين  تطــال  التمييــز  حالــة  تعــد  ولــم 
فحســب،  املؤقتــة  الحمايــة  صفــة  تحــت 
ســين؛ 

َّ
املجن الســوريين  إلــى  تعــّدت  وإنمــا 

مــن  واســعة  شــريحة  هنــاك  إن  حيــث 
الفئــة  بهــذه  تعتــرف  لــم  الترـكـي  املجتمــع 
بالحقــوق  معهــم  متســاوين  كأتــراك 
هــؤالء  مــن  العديــد  أن  رغــم  والواجبــات، 
ويتقــون  الجامعــات  طلبــة  مــن  املجنســين 
إلــى  بعضهــم  دفــع  ممــا  التركيــة،  اللغــة 
بــأن  واالدعــاء  الســورية  أصولــه  إنــكار 
 للتعــرض 

ً
أصولهــم مــن مــكان آخــر تحســبا
املشــاكل(29). أو  للمضايقــات 

5-االستهداف املباشر:

بــدأت حــاالت االســتهداف املباشــر تالحــظ 
 ،2019 عــام  أواخــر  فــي  متزايــد  بتواتــر 
التــي  الحــوادث  أعــداد  تزايــدت  حيــث 
أو  التركيــة  اإلعــالم  وســائل  بعــض  غطتهــا 
تلــك التــي انتشــرت عبــر وســائل التواصــل 
الذيــن  الخبــراء  بعــض  االجتماعــي، ويؤكــد 
اســتهداف  حــاالت  تزايــد  التقيناهــم 

27- أكــد عــدد مــن أوليــاء األمــور فــي منطقــة أســنيورت فــي إســطنبول إلــى أن العديــد مــن املــدراس الحكوميــة رفضــت تســجيل أبنائهــم 
بجحــة ظــروف كورونــا وحولتهــم إلــى مدرســة بعيــدة،  فــي وقــت كانــت تقبــل فيــه بتســجيل الطــالب األتــراك.

 – معظمهــم مــن الطــالب 
ً
 جامعيــا

ً
28- ذكــر أحــد الخبــراء الذيــن التقيناهــم أنــه حضــر ورشــة عمــل ضمــت مــا يزيــد عــن 30 طالبــا

املتفوقيــن – الذيــن يدرســون فــي الجامعــات التركيــة، وقــد   أشــار معظمهــم إلــى أنهــم يتعرضــون بشــكل دائــم لتعليقــات وإزعاجــات 
ــه لهــم التهــم بالحصــول علــى املقاعــد الجامعيــة دون امتحانــات  وجَّ

ُ
بعضهــا مــن قبــل أســاتذة أو موظفيــن فــي الجامعــات؛ حيــث ت

قبــول، أو يتــم وصفهــم بأنهــم جبنــاء تركــوا الدفــاع عــن بالدهــم. 

29- أشــار أحــد الخبــراء الذيــن التقيناهــم وهــو ســوري مجنــس يتقــن اللغــة التركيــة بشــكل كبيــر إلــى أنــه اضطــر أكثــر مــن مــرة إلــى 
 لتعرضــه أليــة حالــة تمييــز عنصــري، بينمــا أشــار أحــد الســوريين 

ً
إخفــاء أصولــه الســورية واالدعــاء بأنــه مــن عــرب أورفــا؛ وذلــك تجنبــا

املجنســين إلــى أنــه لــم يســتطع فتــح حســاب فــي بعــض البنــوك رغــم إبــرازه الهويــة التركيــة، بســبب رفــض املوظــف لذلــك وادعائــه أن 
 علــى التفاهــم معــه.

ً
أصولــه ســورية ولــن يكــون قــادرا

 مــن 
ً
30- ذكــر أحــد الخبــراء الذيــن التقيناهــم أنــه يقطــن فــي حــي فيــه أعــداد كبيــرة مــن الجنســيات العربيــة غيــر الســورية، إال أن أحــدا

هــذه الجاليــات لــم يتعــرض لحــاالت اعتــداء أو إزعــاج أو اســتهداف مباشــر كمــا تعــرض لــه الســوريون فــي الحــي عــام 2020.

عــام  االعتــداء  أو  بالضــرب  الســوريين 
فــي  الســابقة،   باألعــوام  مقارنــة   2020
اســتهداف  أن  آخــرون  خبــراء  يــرى  حيــن 
بــل  الجديــد،  باألمــر  ليــس  الســوريين 
عــام  منــذ  واضــح  بشــكل   

ً
مالحظــا كان 

2017؛ إال أن الجديــد هــو لجــوء العديــد 
التواصــل  وســائل  إلــى  املتضرريــن  مــن 
لــه،  تعرضــوا  عمــا  واإلعــالن  االجتماعــي، 
ألنهــم وجــدوا أن هــذه الطريقــة قــد تكــون 

حقوقهــم. لتحصيــل  أجــدى 

يحــدث  مــا  أن  الخبــراء  بعــض  يــرى  كمــا 
للســوريين يمكــن أن ينــدرج ضمــن جملــة 
التــي  العاديــة  واالعتــداءات  األحــداث  مــن 
تشــاهد فــي أغلبيــة املجتمعــات، وقــد تكــون 
نتيجــة شــجارات أو مشــاكل ضمــن العمــل 
أو حــوادث ســرقة، وقــد يحمــل جــزٌء منهــا 
أن  آخــرون  يــرى  بينمــا   .

ً
عنصريــا  

ً
دافعــا

ضمــن  تنــدرج  كانــت  وإن  الحــوادث  هــذه 
اســتهدفت  أنهــا  إال  عــام  اجتماعــي  ســياق 
فــي  األضعــف  الحلقــة  لكونهــم  الســوريين 
املجتمــع، الســيما وأن هــذه الفئــة ال تجــد 
القانونيــة  الناحيــة  مــن   

ً
حازمــا  

ً
تفاعــال

للتعاطي مع املشاكل التي تتعرض لها(30). 

التــي  الحــوادث  لتتبــع  محاولــة  وفــي 
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اســتهدفت ســوريين وانتشــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي منــذ بدايــة عــام 2020 
منهــا: املالحظــات،  مــن   

ً
عــددا نجــد  األول(31)  تشــرين  نهايــة  وحتــى 

انتشــرت الحــوادث التــي اســتهدفت الجئيــن ســوريين فــي عــدد مــن الواليــات التركيــة 1. 
فــي إســطنبول بالدرجــة  أنهــا تركــزت بشــكل واضــح  (15 واليــة مــن أصــل 81)؛ إال 

األولــى، ثــم غــازي عنتــاب وأضنــة وهاتــاي (الشــكل 1).

املرصــودة  املشــاكل  عــدد  إســطنبول  تتصــدر   (1 (الجــدول  الرصــد  نتائــج  إلــى  بالنظــر 
بـــ 15 مشــكلة، تليهــا غــازي عنتــاب ثــم أضنــة، ثــم هاتــاي؛ إال أنــه البــد مــن األخــذ بعيــن 
النظــر عوامــل أخــرى كنســبة عــدد الســوريين إلــى عــدد الســكان فــي الواليــة، ونســبة عــدد 
املشــاكل إلــى إجمالــي عــدد الســوريين؛ حيــث يبــدو أن وضــع كل مــن إســطنبول وأضنــة 
يســتدعي االنتبــاه مقارنــة بغــازي عنتــاب وهاتــاي، الرتفــاع وتيــرة املشــاكل مقارنــة بعــدد 

الســوريين ونســبته إلــى عــدد ســكان الواليــة.

 
ً
 أوليــا

ً
 لكونهــا تشــكل إنــذارا

ً
فــي تعزيــز االحتقــان عنــد الســوريين، ونظــرا 31- بالنظــر إلــى حساســية هــذه الحــوادث وأثرهــا الكبيــر 

إلــى حالــة انفجــار مجتمعــي؛ فقــد قــام فريــق البحــث برصــد الحــوادث التــي اســتهدفت الالجئيــن الســوريين  يتخــوف مــن تحولهــا 
وانتشــرت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وغطتهــا عــدد مــن الصحــف التركيــة، فــي محاولــة لدراســة شــكل وتــوزع  ونمــط هــذه 
املشــاكل، مــع اإلشــارة إلــى أن هــذا الرصــد قــد ال يشــير إلــى الحجــم الحقيقــي للمشــاكل التــي حدثــت فــي الواليــات؛ ألنــه ركــز علــى 

 للمعطيــات املتوفــرة لدينــا.
ً
ط اإلعــالم الضــوء عليهــا، وبالتالــي فــإن هــذا الرصــد محاولــة لفهــم الواقــع وفقــا

ّ
املشــاكل التــي ســل

الشكل 1: توزع املشاكل املرصودة بين املحافظات التركية
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

 نسبة املشاكل
 إلى عدد

السوريين

 عدد املشاكل
التي تم رصدها

 نسبة
 السوريين إلى
عدد السكان

 عدد السوريين
 في الوالية(32)

عدد سكان
  الوالية(33)

الوالية

0.003% 15 3.3% 496483 15.519.267 اسطنبول

0.002% 9 22.2% 450031 2.069.364
 غازي

عنتاب

0.003% 8 11.1% 246462 2.237.940 أضنة

0.001% 5 27.25% 438741 1.628.894 هاتاي

أعــداد 2.  فــي   
ً
تزايــدا ثّمــة  أن  املالحــظ  مــن  الزمنــي:  الحــوادث  مخطــط  إلــى  بالنظــر 

 مــن شــهر حزيــران، أي بعــد انتهــاء حالــة الحجــر 
ً
بــدءا االعتــداءات بشــكل واضــح 

.(34)(2 (الشــكل  أعمالهــم  إلــى  النــاس  وعــودة  كورونــا،  ظــروف  نتيجــة  الصحــي 

بالنظــر إلــى الجهــة التــي قامــت باالعتــداء: يغلــب علــى املعتديــن أنهــم مــن فئــة الشــباب 3. 
مــن الشــريحة العمريــة بيــن  18-30 ســنة؛ حيــث إن غالبيــة هــذه االعتــداءات تّمــت 
مــن قبــل مجموعــات، واســتهدفت الذكــور بشــكل أسا�ســي، ويمكــن تصنيــف أســباب 
هــذه االعتــداءات بــأن ثلــث هــذه االعتــداءات كانــت بدافــع عنصــري، بينمــا كانــت  
نتيجــة  منهــا  الجن�ســي؛ %15  كالســرقة واالعتــداء  دوافــع جرميــة  نتيجــة  منهــا   %26

32- إحصائية جديدة تكشف أعداد السوريين في تركيا وتوزعهم على الواليات، صحيفة جسر، تاريخ النشر 2020/5/7،
 https://bit.ly/3eYL7u8 

33- مديرية النفوس التركية:
Türkiye nüfusu 2019 yılına , https://www.nufusu.com/ 

34- مــن املالحــظ أن جميــع هــذه االعتــداءات التــي تــم رصدهــا لــم يصــدر فيهــا حكــم قانونــي نهائــي، خاصــة مــا يتعلــق بالحــوادث التــي 
تخــذ فيهــا إجــراءات قانونيــة حتــى اآلن، وهــو مــا يجعــل هــذه الحــوادث تتراكــم 

ُ
تســببت بحــاالت وفــاة، كمــا أن حــوادث أخــرى لــم ت

بيــن جمهــور الســوريين كونهــا مــا تــزال مفتوحــة، وتعّمــق لديهــم اإلجســاس باالســتهداف أو بعــدم فاعليــة القانــون تجــاه مشــاكلهم.

جدول 1: معلومات عن الواليات التي سجلت أكبر نسب من املشاكل

 
الشكل 2 :املخطط الزمني لالعتداءات الشهرية
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شــجارات اعتياديــة، 9% نتيجــة محــاوالت الســوريين الدخــول إلــى تركيــا بطــرق غيــر 
قانونيــة،17% غيــر معروفــة األســباب (الشــكل 3).

فــي 23% مــن هــذه االعتــداءات املرصــودة أن الشــرطة أو  ومــن جهــة أخــرى تظهــر 
أنهــا تحولــت ألحــد أطــراف املشــكلة مــن خــالل  الجندرمــا كانــت مــن املعتديــن، أو 
التعاطي مع هذه املشاكل بإهمال أو تجاهل أو محاولة تهديد الضحية أو اإلساءة 

.(35)
ً
 أو جســديا

ً
لــه لفظيــا

بالنظــر إلــى األماكــن التــي تمــت فيهــا هــذه الحــوادث: نجــد أن معظــم هــذه الحــوادث . 4
تمت في األزقة، أو شــوارع مناطق ســكانية لفئات اجتماعية دون الطبقة الوســطى 

أو القريبــة مــن املناطــق الصناعيــة.

 بنســبة %62، . 5
ً
بالنظــر إلــى صفــات الضحيــة: نالحــظ أن االعتــداء اســتهدف أفــرادا

 دون الثامنة عشــر، واســتهدفت الذكور 
ً
ّصرا

ُ
بينهم 29% من الحوادث اســتهدفت ق

كالســكاكين  أبيــض  بســالح  تمــت  االعتــداءات  مــن   %36 أن  كمــا  أسا�ســي.  بشــكل 
واألدوات الحــادة، و29% بأعيــرة ناريــة، و18% بالضــرب والــركل باأليــدي واألرجــل. 
إصابــات  بحــاالت  و%29  وفــاة،  بحــاالت  الحــوادث  هــذه  مــن   %25 تســببت  وقــد 

متوســطة أو حــادة اســتدعت املكــوث فــي املستشــفى فتــرات طويلــة (الشــكل 4).

35- سيتم التفصيل في هذه الفكرة ضمن الفقرات الالحقة.

الشكل 3 : أسباب االعتداءات ومواصفات الشريحة املعتدية 



17

مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

ــل بحمــالت إعالميــة تركيــة . 6
ّ
ترافقــت بعــض هــذه االعتــداءات مــع حــراك إيجابــي تمث

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي(36)، وزيــارات ألســر الضحايــا مــن قبــل شــخصيات 
تركيــة(37)، فيمــا لــم يركــز اإلعــالم التركــي بشــكل واضــح علــى التعاطــي القانونــي مــع 

هــذه الحــوادث ونتائــج التحقيقــات.

مــن املالحــظ أن تركيــا تشــهد حالــة مــن التزايــد فــي معــدالت الجريمــة خــالل األعــوام . 7
عامــي  بيــن  الجريمــة  معــدل  ارتفــاع  إلــى  اإلحصائيــات  إحــدى  تشــير  إذ  املاضيــة؛ 
وارتفــاع  النهــب،  لجرائــم   %91 ،و  الســرقة  لجرائــم   %52 بمعــدل   2018-2014
نســب التــورط بالجرائــم مــن قبــل الُقّصــر(38)؛ وهــو مــا يشــير إلــى ســياق عــام ضمــن 
املجتمــع الترـكـي مــن الطبيعــي أن تظهــر انعكاســاته علــى الســوريين وهــم يشــكلون 

 مــن املجتمــع. 
ً
جــزءا

36 - مــن أبــرز هــذه الحمــالت الحملــة تحــت هاشــتاغ بعنــوان: “أيــن قتلــة علــي” (AliyiÖldürenlerNerede#) علــى موقــع “تويتــر” 
الــذي اســتنكر فيهــا العديــد مــن األتــراك مقتــل الشــاب الســوري علــي الغســاني علــى يــد أحــد عناصــر الشــرطة لعــدم التزامــه بالحجــر 
الصحــي خــالل فتــرة كورونــا؛ حيــث طالبــوا وزارة العــدل ووزارة الداخليــة ومديريــة األمــن بإيجــاد املســؤولين ومحاســبتهم، وخاصــة 
بعــد محاولــة بعــض وســائل اإلعــالم تحريــف الخبــر وتقديمــه علــى أنــه قتــل بالخطــأ تــم بحــق شــاب هــرب مــن نقطــة تفتيــش للشــرطة 

فــي أضنــة، بعــد إصابتــه فــي قدمــه”.
“أين قتلة علي”.. والية أضنة توضح تفاصيل مقتل شاب سوري في تركيا، موقع عنب يلدي، تاريخ النشر 2020/4/28،

 https://bit.ly/2Is8xMC 

37- وزير الداخلية التركي يعّزي عائلة الشاب السوري »أيمن حمامي«، تلفزيون سوريا، تاريخ النشر 2020/9/17،
 https://bit.ly/3krK7PZ 

38- ملاذا ترتفع الجريمة في بالدنا؟
Ülkemizde Suç Oranlari Neden Artiyor , tokathaber, 18/8/2020, https://bit.ly/3pCUjcl 

 

الشكل 4 : شرائح الضحايا، أدوات ونتائج االعتداء
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عــدد  وجــود  إلــى  ســوريون  خبــراء  يشــير 
نمــط  تغييــر  إلــى  أدت  التــي  األســباب  مــن 
العالقــة بيــن الســوريين واملجتمــع الترـكـي، 
رغــم الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة لتعزيــز 
االندمــاج واالنســجام االجتماعــي، ويمكــن 

يلــي: بمــا  إجمالهــا 

ومشــاكل  االقتصاديــة  األزمــة   -1
: لعمــل ا

التقيناهــم أن  الذيــن  يــرى جميــع الخبــراء 
فــي تركيــا التــي ظهــرت  األزمــة االقتصاديــة 
هــي   (39)2018 عــام  بوضــوح  بوادرهــا 
ألنهــا  التغيــرات؛  لهــذه  الرئي�ســي  الســبب 
العائــالت  مــن  العديــد  اســتقرار  هــددت 
الليــرة  التركيــة، فقــد تراجــع ســعر صــرف 
ليصــل  األجنبيــة  العمــالت  أمــام  التركيــة 
بعــد  خاصــة  قياســية،  مســتويات  إلــى 
أن  يمكــن  مــا  وهــو  كورونــا(40)،  أزمــة 
فــي ارتفــاع معــدل الجريمــة  يكــون الســبب 
يتعــرض  مجتمــع  أي  فــي  واالعتــداءات 
البعــض  يدفــع  الظــروف، وقــد  هــذه  ملثــل 
ملمارســة ســلوكيات منحرفــة يســتهدف بهــا 

تأخيرهــا  إلــى  أدت  ســوريا  فــي  األوضــاع  أن  إال  متوقعــة؛  كانــت  االقتصاديــة  األزمــة  أن  التقيناهــم  الذيــن  الخبــراء  أحــد  رأى   -39
دمــت إلــى تركيــا كمســاعدات لالجئيــن الســوريين فــي تركيــا أو 

ُ
لفتــرة قصيــرة، وذلــك نتيجــة ضــخ العملــة الصعبــة الخارجيــة، التــي ق

كمســاعدات للداخــل الســوري عبــر تركيــا، والتــي تــم شــراؤها مــن األســواق التركيــة، وبالتالــي أســهمت بتحريــك االقتصــاد إلــى حــد 
 إلــى تركيــا 

ً
 أجنبيــا

ً
مــا، كمــا أن نســبة جيــدة مــن الســوريين نقلــوا مدخراتهــم وأموالهــم واســتثماراتهم إلــى تركيــا، أي أنهــم جلبــوا قطعــا

بطريقــة مــا أســهمت كذلــك بتحريــك االقتصــاد مــن خــالل زيــادة الطلــب علــى اإليجــارات، وإنشــاء مشــاريع متوســطة وصغيــرة فــي 
تركيــا.

40- ارتفــع ســعر الــدوالر مقابــل الليــرة التركيــة وفــق بيانــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD  وفــق مــا هــو موضــح فــي 
موقعهــم علــى االنترنــت، الرابــط:

 https://bit.ly/32HUkSD

41- أردوغان: أنفقنا 40 مليار دوالر على السوريين: 
Erdoğan: Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, evelallah bir 40 daha harcarız!, veryansintv ,4/3/2020, https://
bit.ly/3pC26Hg 

42- ُيقصد باالقتصاد غير الرسمي: االقتصاد غير املسجل بشكل قانوني ونظامي، وقد شكل مايقارب 36% من حجم االقتصاد 
 قبل وصول السوريين بقترة طويلة.  ُينظر: مؤشر الضغط للسوريين 2019، مرجع سابق

ً
التركي العام، وكان موجودا

املجتمــع. فــي  األضعــف  الحلقــة 

الترـكـي  املجتمــع  مــن  أوســاط  فــي  وتنتشــر 
االقتصاديــة  األزمــة  أن  مفادهــا  قناعــة 
تتحمــل  البــالد  تشــهدها  التــي  الحاليــة 
أعــداد  أسا�ســي  بشــكل  مســؤوليَتها 
إذ  البــالد؛  فــي  املقيمــة  الكبيــرة  الســوريين 
لت هذه القناعة نتيجة التصريحات 

ّ
تشــك

علــى  اإلنفــاق  حجــم  حــول  املتكــررة 
تركيــا(41). فــي  الســوريين  الالجئيــن 

األزمــة  أســهمت  أخــرى  جهــة  ومــن 
فــي  البطالــة  معــدالت  برفــع  االقتصاديــة 
األتــراك  مــن  كثيــر  حّمــل  وبالتالــي  تركيــا، 
بســبب  ذلــك؛  فــي  املســؤولية  الســوريين 
وتفضيــل  العمــل،  ســوق  فــي  منافســتهم 
العّمــال  تشــغيل  العمــل  أصحــاب 
لتدنــي  وذلــك  األتــراك،  علــى  الســوريين 
غيــر  بشــكل  تشــغيلهم  وإمكانيــة  رواتيهــم، 
نظامــي ولســاعات طويلــة فــي ظــروف عمــل 
الســيما  الترـكـي،  العامــل  بهــا  يقبــل  ال  قــد 
غيــر  االقتصــاد  بمجــاالت  ُيعــرف  فيمــا 

.(42) الرســمي

: أسباب التغيرات في شكل العالقة بين 
ً
ثالثا

السوريين واألتراك:
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

منــذ  التركيــة  الحكومــة  عملــت  وقــد 
منتصــف عــام 2019 علــى تشــديد الرقابــة 
وإرغــام  الســوريين  عمــل  ظــروف  حــول 
أذونــات  اســتصدار  علــى  العمــل  أربــاب 
الســوريين  العمــال  لجميــع  رســمية  عمــل 
وقــد  منهــم،  املخالفيــن  ومالحقــة  لديهــم، 
االتحــاد  مــع  بالتعــاون  الحكومــة  قدمــت 
تشــجيع  أجــل  مــن  التســهيالت  األوروبــي 
أرباب العمل على تسجيل هؤالء العاملين 

رســمي(43). بشــكل  العمــل  وزارة  فــي 

2-السياسات الحكومية:

ــرت بعــض السياســات الحكوميــة فيمــا 
ّ
أث

يتعلــق بــإدارة ملــف الالجئيــن الســوريين فــي 
تركيــا فــي العالقــة بيــن الســوريين واألتــراك، 
ويمكــن إجمــال هــذا التأثيــر بمجموعــة مــن 

النقــاط، منهــا:

العامــة 	  املؤسســات  اســتطاعت 
املنظمــات  بعــض  مــع  بالتعــاون  التركيــة 
الدوليــة إدارة العديــد مــن التحديــات التــي 
فرضهــا وجــود الســوريين فــي تركيــا؛ إال أن 
الحكومــة التركيــة تعاملــت مــع هــذا امللــف 

 لبيانــات وزارة العمــل والخدمــات االجتماعيــة التركيــة عــام 
ً
43- بلغــت تصاريــح العمــل املمنوحــة للســوريين فــي تركيــا 31526 وفقــا

2018، فــي حيــن أشــارت املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن إلــى أن عــدد تصاريــح العمــل التــي أعطيــت للســوريين عــام 2020 بلــغ 
132497 إذن عمــل (3.5% مــن إجمالــي عــدد الســوريين فــي تركيــا)، فــي مقابــل 85840 تصريــح أعطــي لبقيــة األجانــب البالــغ عددهــم 

 ملــا ورد فــي دراســة »مؤشــر الضغــط االجتماعــي«.
ً
1.082 مليــون أجنبــي مــن غيــر الســوريين (8% مــن إجمالــي عــدد األجانــب)، وفقــا

فــي تركيــا علــى األقــل، معظهــم يعمــل ضمــن االقتصــاد غيــر  وقــّدرت الدراســة وجــود بيــن (630 ألــف – مليــون) ســوري يعملــون 
الرســمي الــذي يســتوعب قرابــة 10 مليــون مواطــن تركــي فــي الوقــت نفســه، مشــيرة إلــى أن ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن األتــراك خــالل 

 لألرقــام الرســمية ليــس نتيجــة وجــود الســوريين كــون معظمهــم يعمــل فــي االقتصــاد غيــر الرســمي. 
ً
الســنوات األخيــرة وفقــا

44- مؤشر الضغط للسوريين 2019، مرجع سابق.

45- يشــير بعــض الخبــراء الســوريين إلــى أن الحقــوق املمنوحــة لالجئيــن الســوريين غيــر معروفــة بشــكل واضــح لهــم وال للمجتمــع 
التركــي؛ إذ ال توجــد وثيقــة منشــورة أو موقــع رســمي تركــي يشــرح لالجــئ حقوقــه بشــكل تفصيلــي وباللغتيــن العربيــة والتركيــة، أو حتــى 
واجباتــه أو الحــاالت التــي تســمح للحكومــة التركيــة بترحيلــه، وبالتالــي قــد يرتكــب الالجــئ بعــض األمــور دون أن يــدرك أنهــا مخالفــات 
لــه الصفــة القانونيــة، دون أن يــدرك ذلــك أو يفكــر  يعاقــب عليهــا القانــون، كمــا أنــه قــد ُيحــرم مــن بعــض حقوقــه التــي تتيحهــا 
باالعتــراض لعــدم اطالعــه عليهــا، ومــن جهــة أخــرى لــم يطــرأ أي تغييــر أو مراجعــات علــى نظــام الحمايــة املؤقتــة الصــادر فــي أواخــر عــام 

2014 حتــى اآلن، ولــم يتــم تقييــم بعــض جوانبــه التــي تحتــاج إلــى مراجعــات.

46- يطالــب العديــد مــن األحــزاب املعارضــة وكثيــر مــن األتــراك الحكومــة التركيــة بطــرد الســوريين وإعادتهــم إلــى بالدهــم، دون أن 
يتحدثــوا عــن االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الــدول التــي ســبق ووقعــت اتفاقيــات عامليــة بخصــوص الالجئيــن أو حتــى االلتزامــات 

التــي فرضتهــا االتفاقيــات الجديــدة.

باســتراتيجية التخطيــط للمشــاريع قصيــرة 
املــدى بغــرض حــل املشــاكل، ولــم تتعامــل 
مــع هــذا الوجــود الســوري وفــق احتماليــة 
اســتمراره لفتــرة طويلــة، وبالتالــي لــم تطــور 
التــي  االنســجام  سياســات  الحكومــة 

األزمــة(44). بدايــة  فــي  اســتخدمتها 

وضعــت الحكومــة التركيــة جميــع 	 
الالجئيــن الســوريين تحــت وضــع الحمايــة 
يعطــي  قانونــي  وضــع  وهــو  املؤقتــة، 
الحقــوق  مــن  مجموعــة  الســوري  الالجــئ 
والواجبــات(45)، يختلــف إلــى حــد مــا عمــا 
عــدد  فــي  لالجئيــن  األوربيــة  الــدول  تعطيــه 
هــذه  وجــود  رغــم  أنــه  إال  الجوانــب؛  مــن 
الحكومــة  اســتخدمت  القانونيــة  الصفــة 
الكثيــر  فــي  الداخلــي  الرســمي  خطابهــا  فــي 
ولــم  »الضيــوف«،  صفــة  املواقــف  مــن 
تبّيــن للمجتمــع التركــي الحقــوق التــي يتمتــع 
تبّيــن  لــم  كمــا  تركيــا،  فــي  الســوريون  بهــا 
التــي فرضتهــا االتفاقيــات  لهــم االلتزامــات 
الدوليــة التــي وقعــت عليهــا تركيا بخصوص 

وجودهــم(46).
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ركــز الخطــاب اإلعالمــي الرســمي 	 
الالجئيــن  علــى  اإلنفــاق  حجــم  علــى 
هــذا  أن  ورغــم  تركيــا،  فــي  الســوريين 
الخطــاب هــو خطــاب خارجــي موجــه للــدول 
املعنية ملطالبتها بالوفاء بالتزاماتها؛ إال أن 
علــى  ســيئ  بشــكل  انعكــس  الخطــاب  هــذا 
الداخــل التركــي، فقــد ركــز الخطــاب بشــكل 
دون  اإلنفــاق  حجــم  علــى  ومتكــرر  دوري 
اإلشــارة إلــى مصــدر هــذه النفقــات، ودون 
فيــه؛  صرفــت  التــي  الجهــات  إلــى  اإلشــارة 
ــد قناعــة لــدى جمهــور كبيــر مــن 

ّ
وهــو مــا ول

مــن  ُصــرف  قــد  املنفــق  املبلــغ  أن  األتــراك 
لإلنفــاق  الحكومــة  وّجهتــه  الدولــة  خزينــة 
علــى  صرفــه  مــن   

ً
بــدال الســوريين،  علــى 

الحيــاة(47). ظــروف  مــن  تحّســن  مشــاريع 

أســهمت سياســة تجنيــس بعــض 	 
مــن  حالــة  خلــق  فــي  الســورية  الكفــاءات 
واســعة  شــرائح  لــدى  والرفــض  الغضــب 

47- أشــارت وزيــرة األســرة والخدمــات االجتماعيــة الســيدة زهــرة زمــردة ســلجوق إلــى  »أن املســاعدات التــي ُصرفــت علــى الســوريين  
تــم تمويلهــا مــن االتحــاد األوروبــي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســف) وبرنامــج الغــذاء العالمــي، خاصــة برامــج مســاعدة 
التماســك االجتماعــي (SUY) ومســاعدة التعليــم املشــروط لألجانــب (YŞEY) لألجانــب فــي بلدنــا.« موضحــة أنــه ال يمكــن اســتخدام 
املــوارد املاليــة التــي نخصصهــا ملواطنينــا.  ويأتــي ذلــك بعــد تصريــح لرئيــس الجمهوريــة موجــه للواليــات املتحــدة األمريكيــة يشــير إلــى 
أن تركيــا صرفــت علــى الالجئيــن الســوريين 40 مليــار دوالر، وأنهــا علــى اســتعداد ألن تنفــق مثلهــا إن لــزم األمــر إذا لــم يــِف االتحــاد 

األوروبــي بالتزاماتــه ولــم يقــدم لدعــم الالجئيــن مــا يكفــي.
 Bakan Selçuk, ”Mültecilere 40 milyar dolar harcadık“ diyen Erdoğan›ı yalanladı, gazetekritik,  9/8/2020 , 
https://bit.ly/35F3npm 

 سياســية، خاصــة 
ً
الســوريين حقوقــا إعطــاء  مــن  األتــراك  لــدى   

ً
 واضحــا

ً
انزعاجــا الضغــط االجتماعــي 2019  يظهــر مؤشــر   -48

التجنيــس؛ فقــد اعتبــر 77% منهــم أنــه ال يجــب منــح الســوريين الجنســية، بينمــا كانــت النســبة الرافضــة ملنحهــم الجنســية تصــل إلــى 
75% فــي املؤشــر الصــادر عــام 2017.

49- يــرى عــدد مــن الخبــراء الذيــن التقيناهــم أن إصــدار قانــون يلــزم الســوريين مــن حاملــي بطاقــة اإلقامــة املؤقتــة باســتصدار إذن 
للســفر الداخلــي ال يراعــي حقهــم فــي حريــة التنقــل، الســيما وأن أغلــب طلبــات أذونــات الســفر تأتــي بالرفــض دون توضيــح األســباب، 
 إصدار القانون في بعض األوقات الحساســة عند العمليات العســكرية في ســوريا؛ إال أن اســتمراره لســنوات منذ 

ً
وقد كان متفهما

عــام 2016 يجعــل األمــر غيــر مالئــم الســتمرار العمــل بــه، خاصــة مــع صعوبــة الحصــول عليــه.
ومــن جهــة أخــرى يشــير طلــب التقديــم علــى إذن للســفر إلــى أن إقامــة حامــل بطاقــة الحمايــة املؤقتــة فــي الواليــة التــي اســتخرجه منهــا 

هــي إقامــة إجباريــة، وأن قيامــه بالســفر دون الحصــول علــى إذن مــن شــأنه حرمانــه مــن حالــة الحمايــة املؤقتــة التــي تشــمله.
ُينظر: ما عواقب عدم استخراج إذن سفر للسوريين املشمولين بالحماية املؤقتة بتركيا؟ حرية برس، تاريخ النشر 2018/9/17، 

https://horrya.net/archives/75473 

 مــن الســوريين الذيــن حصلــوا علــى بطاقــات جمايــة مؤقتــة العــام املا�ســي علــى التوقيــع 
ً
50- مثــل إجبــار بعــض دوائــر الهجــرة عــددا

بشــكل أســبوعي ضمــن مخافــر الشــرطة.

51- اعتبــرت شــريحة مــن الســوريين أن الحكومــة التركيــة اســتجابت لضغــوط املعارضــة بعــد خســارتها االنتخابــات البلديــة، وبــدأت 
بالتضييــق علــى الســوريين فــي محاولــة إلعــادة كســب الشــارع التركــي؛ وهــو مــا خلــق حالــة مــن االحتقــان بيــن الســوريين 

مــن املجتمــع الترـكـي لــم تكــن مهيــأة لتقبــل 
هــذه الخطــوة، علــى الرغــم مــن أن أعــداد 
إجمالــي  مــن   %3 تتجــاوز  لــم  املجنســين 

الســوريين(48). نســبة 

القــرارات 	  بعــض  ســاهمت 
اإللــزام  مثــل   – بالســوريين  املتعلقــة 
بتعزيــز   – الســفر(49)  إذن  باســتخراج 
قــد  الســوريين  بــأن  توهــم  ذهنيــة  صــورة 
 
ً
 متوقعــا

ً
 للخطــر وتهديــدا

ً
يكونــون مصــدرا

أقــل  بدرجــة  يتمتعــون  أنهــم  أو  لألمــن(50) 
صــدور  توقيــت  أن  كمــا  الحقــوق،  مــن 
وجــود  بتنظيــم  املتعلقــة  القوانيــن  بعــض 
تراجــع  عقــب  جــاء  -كالــذي  الســوريين 
البلديــة  االنتخابــات  فــي  الحاكــم  الحــزب 
للعــام 2019 فــي بعــض املحافظــات- أوهــم 
وراء  الســبب  يكونــون  قــد  الســوريين  أن 

الخســارة(51). تلــك 

العســكري 	  التدخــل  أســهم 
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

مــن  واضحــة  حالــة  بخلــق  ســوريا  فــي 
لــم  الــذي  الترـكـي،  الشــارع  لــدى  االنزعــاج 
التدخــل  هــذا  أن  واضــح  بشــكل  يــدرك 
وسياســية  وإقليميــة  أمنيــة  ملصالــح  جــاء 
تركيــة فــي الدرجــة األولــى، وبالتالــي ترافقــت 
فــي  األتــراك  للجنــود  بشــرية  خســائر  أي 
ومحــاوالت  كبيــرة  غضــب  بموجــة  ســوريا 
فــي تركيــا واتهامهــم  الســوريين  مــن  انتقــام 

بالدهــم(52). حمايــة  عــن  بالتقاعــس 

تســببت بعــض سياســات الدمــج 	 
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  جــودة  بتراجــع 
الخدميــة  املرافــق  ألن  ملواطنيهــا؛  الدولــة 
األعــداد  هــذه  الســتيعاب  مهيــأة  تكــن  لــم 
الكبيــرة، فعلــى ســبيل املثــال: لــم تتوفــر فــي 
الكافيــة  التحتيــة  البنيــة  الواليــات  بعــض 
الســتيعاب الطــالب الســوريين فــي املــدارس 
فــي  ازداد  الزحــام  أن  كمــا  التركيــة(53)، 
الواليــات،  بعــض  فــي  الحكوميــة  املشــافي 
الســوريين  مــن  العديــد  وجــود  نتيجــة 

الطبيــة. الرعايــة  يحتاجــون  الذيــن 

3- االستقطاب الداخلي السيا�سي:

52- شــهدت العديــد مــن املحافظــات التركيــة الجنوبيــة موجــات اعتــداء علــى عائــالت ومحــالت ســورية عقــب ســقوط عــدد مــن 
الجنــود األتــراك بقصــف جــوي اســتهدفهم فــي ســوريا فــي 28 شــباط 2019.

للمزيــد: تصاعــد موجــة الكراهيــة ضــد الالجئيــن الســوريين بعــد مقتــل جنــود أتــراك فــي إدلــب، وكالــة نــورث بــرس، تاريــخ النشــر 
 ،2020/3/1

 https://bit.ly/38J8nuS 

53- تحتاج الحكومة التركية إلدراج 860 ألف طالب ســوري في املدارس التركية إلى 1189 مدرســة جديدة، حيث تكفلت مشــاريع 
االتحاد األوروبي بإنشاء 183 مدرسة فقط، أي ما يقارب %15.3.

54- اســتخدمت األحــزاب املعارضــة فــي االنتخابــات البلديــة 2019 ملــف الســوريين فــي تركيــا بشــكل واضــح، فعلــى ســبيل املثــال: 
أقامــت مرشــحة الحــزب الجيــد ـ القومــي املتحالــف مــع الشــعب الجمهــوري ـ ملنطقــة الفاتــح فــي إســطنبول دعايتهــا االنتخابيــة علــى 
 لهــذه املســاحة عبــر بعــض التغريــدات 

ً
م الفاتــح للســوريين«. واألهــم واألخطــر أن العدالــة والتنميــة اســُتدرج جزئيــا

ّ
شــعار »لــن أســل

حيــل إلــى عــدم التهــاون مــع الســوريين »إن أخطــؤوا أو تجــاوزوا«. لــم يتناغــم 
ُ
واملواقــف ملرشــحه فــي إســطنبول »بــن علــي يلــدرم« ت

العدالــة والتنميــة مــع املعارضــة فــي خطابهــا، لكنــه تجــاوب معهــا فــي جعــل الســوريين مــادة انتخابيــة إلــى جانــب املــواد الرئيســة، وهــو مــا 
يشــير إلــى مســتوى االنزعــاج مــن الوجــود الســوري فــي الشــارع الترـكـي، فــي بعــض املناطــق وبيــن التجــار علــى وجــه الخصــوص.

ُينظر: ماذا خسر السوريون في االنتخابات البلدية التركية؟ موقع ترك برس، تاريخ النشر 2020/4/17، 
 https://bit.ly/330F97h 

ملــف  إلــى  الســوري  الوجــود  ملــف  تحــول 
أسا�ســي لــدى األحــزاب السياســية التركيــة، 
خاصة األحزاب املعارضة، والتي بنت عليه 
 
ً
مســتغلة االنتخابــي،  مشــروعها  معظــم 

املوجــودة  واملخــاوف  االنزعــاج  حالــة 
مــن  حاولــت  فقــد  الترـكـي؛  الشــارع  لــدى 

مضايقــة  امللــف  هــذا  خــالل 
واإليحــاء  الحاكــم،  الحــزب 
بخصــوص  سياســاته  بــأن 
الســوريين لــم تكــن سياســات 
فــي  تســببت  وأنهــا  ناجحــة، 
الكثيــر مــن املشــاكل الداخليــة 
والسياســية  واالقتصاديــة 
ثمنهــا،  األتــراك  يدفــع  التــي 
وهــو مــا جعــل الحــزب الحاكــم 
 يدخــل ملــف الســوريين 

ً
الحقــا

االنتخابــي،  برنامجــه  ضمــن 
بأنــه  الترـكـي  الشــارع  فهمــه  الــذي  األمــر 
اعتــراف ضمنــي بصحــة ادعــاءات األحــزاب 

املعارضــة(54).

وقد ركز الخطاب السيا�سي املعارض على 
املخــاوف  ســواء  الترـكـي،  الشــارع  مخــاوف 

ركز الخطاب السيا�ســي 

املعــارض علــى مخــاوف 

الترـكـي، وعمــل  الشــارع 

علــى صياغــة مجموعــة 

مــن الوعــود يوحــي مــن 

العديــد  أن  خاللهــا 

تركيــا  مشــاكل  مــن 

حــّل مــع خــروج 
ُ
ســوف ت

منهــا الســوريين 

“
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أو  الثقافيــة  أو  األمنيــة  أو  االقتصاديــة 
املســتقبلية، وعمل على صياغة مجموعة 
مــن الوعــود يوحــي مــن خاللهــا أن العديــد 
حــّل مــع خــروج 

ُ
مــن مشــاكل تركيــا ســوف ت

الســوريين منهــا.

4- التحريض اإلعالمي:

مــة 
َّ
بــدأت عــام 2017 تظهــر حمــالت منظ

تتبنــى  التواصــل االجتماعــي  علــى منصــات 
الســوريين  لطــرد  يدعــو  (هاشــتاغ)  وســم 
اســتغلت  حيــث  بالدهــم،  إلــى  وإعادتهــم 
بهــا  قــام  التــي  األخطــاء  مــن  مجموعــة 
بتــداول  فقامــوا  الســوريين،  بعــض 
العديــد مــن الصــور تظهــر تصرفــات قــام 
الحدائــق  بنظافــة  تتعلــق  الالجئــون  بهــا 
العامــة والســباحة علــى الســواحل التركيــة 
التهــام  وتطــورت  العــادات،  يخالــف  بمــا 
علــى  تركيــات  ســيدات  بتصويــر  الجئيــن 

البحــر.  شــاطئ 

ويــرى بعــض الخبــراء الســوريين أن هنــاك 
مقصــود  بشــكل  أســهمت  ســورية  جهــات 
التــي  الحمــالت  تلــك  فــي  مقصــود  غيــر  أو 
اســتغالل  وأرادت  عشــوائية،  تكــن  لــم 

الحكوميــة  الجهــات  مــع  مســتمر  تواصــل  لــه  والــذي  التقيناهــم،  الذيــن  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  فــي  القيادييــن  أحــد  أشــار   -55
التركيــة، إلــى أنــه تلقــى معلومــات مؤكــدة تشــير إلــى أن نظــام األســد قــام بإدخــال مجموعــة مــن عناصــر األمــن بشــكل غيــر نظامــي عبــر 
الحــدود بالتعــاون مــع بعــض جهــات املعارضــة التركيــة؛ حيــث إن مهمــة هــذه املجموعــة  تتمثــل فــي القيــام بأعمــال  شــغب وشــجارات 
واســتفزاز املجتمــع الترـكـي، وســيتم اســتغالل هــذه الحــوادث وتســليط الضــوء عليهــا بهــدف الحشــد للمظاهــرات التــي كانــت بعــض 
أطــراف املعارضــة التركيــة تعمــل علــى تحضيرهــا، وقــد قــام بنقــل هــذه املعلومــات إلــى الجهــات املعنيــة التركيــة التــي اســتطاعت إلقــاء 

القبــض علــى بعــض هــؤالء العناصــر. 

56- أشــار تقريــر صــادر عــن عــدد مــن املؤسســات التركيــة يحــاول مراقبــة خطــاب الكراهيــة فــي وســائل اإلعــالم عــام 2019إلــى أن 
بيــن املجموعــات املســتهدفة بخطــاب الكراهيــة،  بمعــدل 790 مــادة إعالميــة  الثانــي بعــد األرمــن مــن  فــي املركــز  ــوا 

ّ
الســوريين حل

والعرقيــة  القوميــة  املجموعــات  يســتهدف  إخبارًيــا  ونًصــا  التقريــر  4364 عمــوًدا  العــام، رصــد  هــذا  الكراهيــة  بخطــاب  تناولتهــم 
والدينيــة فــي الصحــف الوطنيــة واملحليــة؛ 18% مــن هــذه املــواد – أي قرابــة  790 مــادة إعالميــة -تحدثــت عــن الســوريين ، وقــد كانــت 

 للســوريين.
ً
صحيفــة yeniçağ  املحســوبة علــى التيــار القومــي الكمالــي أكثــر الصحــف اســتهدافا

 ُينظر: تقرير حول خطاب الكراهية والخطاب التمييزي في اإلعالم لعام 2019
Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Soylem 2019 Raporu, https://bit.ly/3oOXFJ1 

57- اتهمــت صحيفــة Korkusuz فــي 2019/07/24 الســوريين بالجحــود؛ وذلــك نتيجــة رســم كاريكتــوري رســمه فنــان  ســوري يقيــم 
فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فقــد اســتغلت الصحيفــة ذلــك الرســم إلثــارة الغضــب والنقمــة وإظهــار أن املــدن أصبحــت غيــر 

صالحــة للســكن بســبب الســوريين، وأن وجودهــم بــات يشــكل مشــكلة. املرجــع الســابق.
.
ً
 من قبل السوريين الذين رفضوا هذا الرسم واعتبروه مسيئا

ً
ومن الجدير بالذكر أن الرسام املذكور قد القى استنكارا شعبيا

 15 فــي  االنقــالب  لفشــل  األولــى  الذكــرى 
تمــوز 2016، والتحضيــر ملظاهــرة ضخمــة 
أجــل  مــن  الحشــود  اســتثمار  علــى  تعمــل 
الحكومــة(55). خلــق ضغــط سيا�ســي علــى 

وســائل  أســهمت  أخــرى  جهــة  ومــن 
والقنــوات  كالصحــف  التقليديــة  اإلعــالم 
عبــر  التحريــض  عمليــة  فــي  التلفزيونيــة 
ترويجهــا لخطــاب يدعــو لكراهيــة الالجئيــن 
اإلعالمــي  املحتــوى  حمــل  إذ  الســوريين؛ 
الســوريين  الالجئيــن  عــن  تحــدث  الــذي 
هــذه  تصــف  التــي  املفــردات  مــن  الكثيــر 
الفئة بأنهم مجرمون محتملون يتورطون 
واإلرهــاب، ومســؤولون  األمنيــة  باملشــاكل 
والســرقة  القتــل  جرائــم  مــن  العديــد  عــن 
املســؤولية  تحميلهــم  تــم  كمــا  والتحــرش، 
املتــردي  االقتصــادي  الوضــع  تجــاه 
وجودهــم  واعتبــار  تركيــا،  فــي  والبطالــة 
 غيــر مريــح يســبب التوتــر، ويؤثــر علــى 

ً
أمــرا

لتركيــا(56).  الديمغرافيــة  البنيــة 

اإلعالمــي  الخطــاب  هــذا  ــز 
ّ

رك وقــد 
إبــراز الظواهــر  التحري�ســي بمجملــه علــى 
السلبية(57) وتجاهل الظواهر اإليجابية، 



23

مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

علــى  والعمــل  بتغييبهــا،   
ً
أحيانــا قــام  بــل 

فــي املجتمــع  تعميــق املخــاوف االجتماعيــة 
وترســيخ  الســوريين  وجــود  مــن  الترـكـي 
ونشــر  عنهــم(58)،  ســلبية  ذهنيــة  صــورة 
كاذبــة  أو  منقوصــة  أو  مضللــة  معلومــات 
فــي بعــض األحيــان الهــدف منهــا إثــارة الحنــق 
فــي  ونجحــت  الســوريين،  ضــد  والغضــب 

مــا(59). حــد  إلــى  ذلــك 

الذيــن  الخبــراء  معظــم  اعتبــر  وقــد 
التقيناهــم أن الخطــاب اإلعالمــي الرســمي 
تلــك  اســتثمار  مــن  املعارضــة  ــن 

َّ
مك

بتفضيــل  الحكومــة  التهــام  التصريحــات 
وتبديــد  الترـكـي،  الشــعب  علــى  الســوريين 
 مــن إنفاقهــا فــي 

ً
خزينــة الدولــة عليهــم بــدال

مســتوى  وتحســين  االقتصاديــة  التنميــة 
 غياب التقارير حول 

ً
الحياة(60)، مســتغلة

صرفهــا. ومجــاالت  املبالــغ  هــذه  مصــدر 

ومــن جهــة أخــرى حــاول بعــض الصحفييــن 
اســتغالل  املجنســين  والســوريين  األتــراك 

 
ً

 حــول أطفــال ســوريين يحمــل خطابــا فيــه مبالغــة وتحامــل وتشــوية، ويتهــم أطفــاال
ً

58- نشــرت صحيفــة Antalya Gazipaşa مقــاال
تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و10 ســنوات بالتجــول فــي شــوارع غــازي باشــا مثــل العصابــة، ومهاجمــة املــاّرة وســرقة األمــوال والســيارات 
 الســتبعادهم مــن املجتمــع أو محاولــة 

ً
وخدشــها، حيــث رســم املقــال صــورة ســلبية عــن األطفــال الســوريين يمكــن لهــا أن تكــون ســببا

تجنبهــم. املرجــع الســابق.

59- يــرى 85% مــن األتــراك أن الســوريين يؤّمنــون دخلهــم عــن طريــق املســاعدات املقدمــة مــن الدولــة التركيــة، فــي حيــن يــرى %54 
أنهــم يؤّمنــون دخلهــم عــن طريــق التســول، و51% يــرى أنهــم يؤّمنونــه عــن طريــق العمــل، و8% تــرى أن ذلــك يتــم بمســاعدة املنظمــات 

والــدول األجنبيــة. مؤشــر الضغــط االجتماعــي 2019، مرجــع ســابق.

 اعتبرت فيه أن السوريين تتم إعالتهم على حساب املتقاعدين، معتبرة 
ً

60- نشرت صحيفة Yeniçağ بتاريخ 12.07.2019 مقاال
 لتصريحــات رئيــس الجمهوريــة يكفــي إلعالــة 12 مليــون متقاعــد ملــدة عاميــن، حيــث وجهــت 

ً
أن مــا تــم إنفاقــه علــى الســوريين وفقــا

، دون أن تقــدم أي معلومــات تؤكــد هــذه الفرضيــة، املرجــع الســابق .
ً
 اقتصاديــا

ً
لون تهديــدا

ّ
الصحيفــة االتهــام للســوريين بأنهــم يشــك

 فــي صحيفــة yeni safak يتحــدث عــن طفليــن ســوريين تعرضــا 
ً
 صحفيــا

ً
61- نشــر الصحفــي الســوري املجنــس حمــزة خضــر تقريــرا

لالعتــداء والضــرب مــن قبــل بعــض الشــباب األتــراك لكونهــم ســوريين، ممــا أدى إلــى دخــول أحدهمــا املشــفى وقضــاء 3 أيــام فــي 
العنايــة املشــددة، بســبب حــدوث كســر فــي الجمجمــة ونزيــف وارتجــاج فــي الدمــاغ، وقــد أشــار املقــال إلــى أن هــذه الحــوادث ماهــي 
إال نتيجــة لخطــاب العنصريــة الــذي يتبنــاه بعــض السياســيين، خاصــة علــى تويتــر. وقــد تعــرض الصحفــي والجريــدة لهجــوم مــن 
بعــض السياســيين املشــار إليهــم فــي املقــال، وتعــرض الصحفــي للكثيــر مــن التهديــدات والرســائل علــى حســاباته علــى مواقــع التواصــل 
 بيــن 6 أشــهر حتــى ســنتين إلصــدار الحكــم. رابــط 

ً
االجتماعــي، ممــا دفعــه لرفــع دعــوة قضائيــة، حيــث يتوقــع أن تأخــذ املحكمــة وقتــا

املقــال:
Suç ortakları sizsiniz!, yeni safak    ,31/7/2020, https://bit.ly/3oRLdbn 

62- مؤشر الضغط االجتماعي 2019، مرجع سابق.

اإلعــالم للتنبيــه لخطــورة انتشــار خطــاب 
الســوريين،  يســتهدف  الــذي  الكراهيــة 
املجنســين  الصحفييــن  مقــاالت  أن  إال 
وتعــرض   ،

ً
كبيــرا  

ً
وهجومــا  

ً
اســتنكارا القــت 

شــخصيات  بعــض  مــن  للتهديــد  بعضهــم 
سياســية(61).

5- تنامــي املخــاوف االجتماعيــة عنــد 
الشــعب التركي:

تســببت أعــداد الســوريين الكبيــرة بتنامــي 
يــوم،  بعــد   

ً
يومــا األتــراك  عنــد  املخــاوف 

مســتويين(62): فــي  املخــاوف  هــذه  وتتركــز 

حــول 	  تتمحــور  جــاّدة  مخــاوف 
ســوف  الســوريين  وجــود  أن  اعتبــار 
بأمنــه  وكذلــك  البــالد،  باقتصــاد  يضــّر 
وســالمته نتيجــة تورطهــم بجرائــم عنــف 
أعدادهــم  أن  كمــا  وتهريــب،  وســرقة 
انخفــاض  إلــى  تــؤدي  ســوف  الكبيــرة 
العامــة،  الخدمــات  جــودة  ضعــف  أو 
بالبنيــة  ســيضّرون  كونهــم  جانــب  إلــى 
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والثقافيــة. االجتماعيــة 

بــأن 	  تتعلــق  متوســطة  مخــاوف 
فــي تحديــد  تأثيــر  لــه  تجنيســهم ســيكون 
أن  كمــا  املســتقبلي،  تركيــا  مصيــر 
أعــداد الســوريين الكبيــرة تفســد الهويــة 
 علــى 

ً
الثقافيــة التركيــة، وتخلــق تنافســا

املتوفــرة. العمــل  فــرص 

مــع  القانونــي  التعاطــي  ضعــف   -6
الســوريين: شــكاوى 

علــى  التقيناهــم  الذيــن  الخبــراء  أجمــع 
يتعلــق  مــا  مــع  القانونــي  التعاطــي  ضعــف 
إلــى  أشــاروا  وقــد  الســوريين؛  بمشــاكل 
وجــود حالــة تجاهــل واضحــة عنــد شــريحة 
وعــدم  الشــرطة،  عناصــر  مــن  واســعة 

 مــن الحــوادث التــي تعــرض لهــا الســوريون أن معظــم الحــوادث التــي 
ً
63- أفــاد أحــد الناشــطين الحقوقييــن الذيــن يتابعــون بعضــا

وبلــت بالتجاهــل واإلهمــال والرفــض فــي بعــض األحيــان، 
ُ
تابعوهــا لــم يكــن جهــاز الشــرطة يتعاطــى معهــا علــى النحــو املتوقــع، وإنمــا ق

 إال بعــد إيصــال الشــكوى إلــى جهــات تركيــة متنفــذة، ولــم يطــل ذلــك حملــة البطاقــة املؤقتــة 
ً
ولــم تأخــذ فيهــا الشــرطة إجــراًء رســميا

 لحادثــة 
ً
، فعلــى ســبيل املثــال: تعــرض أحــد الشــباب الســوريين املجنســين مؤخــرا

ً
فحســب، بــل حملــة الجنســية االســتثنائية أيضــا

بــه مجموعــة مــن الشــباب الذيــن كانــوا يركبــون  فــي منطقــة ايكتلــي إســطنبول، إذ لحــق  طعــن عقــب نزولــه مــن »حافلــة دملــش« 
معــه وقامــوا باســتهدافه بســالح أبيــض تســبب فــي إصابتــه بفخــذه، وعــاودوا للركــوب فــي »الدملــش« الــذي كان بانتظارهــم بعــد انتهــاء 
اعتدائهــم، دون أن يســتنكر فعلتهــم أحــد، وعندمــا توجــه املصــاب إلــى مركــز الشــرطة لفتــح ضبــط بالحادثــة قــال الشــرطي للمجنــي 
عليــه: »عندمــا تشــاهد الجنــاة أمســكهم وأخبرنــا«، فــي تلميــح واضــح إلــى أنــه لــن يقــوم بــأي إجــراء للبحــث عــن الفاعليــن، وبعــد تدخــل 

بعــض الجهــات الحقوقيــة اضطــر الشــرطي إلعــادة كتابــة الضبــط وأخــذ أوصــاف الجنــاة وتعميمهــا. 
من مقابلة مع أحد الناشطين الحقوقيين الذين تابعوا الحادثة.

64- أشــار أحــد اإلدارييــن فــي  إحــدى التجمعــات املدنيــة التــي تقــوم بالتواصــل بشــكل دوري مــع دائــرة الهجــرة  إلــى حادثــة حصلــت مــع 
، والــذي تعــرض لهجــوم مــن قبــل بعــض األتــراك نتيجــة لقيامــه بركــن ســيارته فــي إحــدى األماكــن 

ً
أحــد الســوريين املقربيــن لــه مؤخــرا

بالشــارع؛ حيــث اتصــل بالشــرطة بعــد تعرضــه للضــرب الشــخ�سي ولتكســير زجــاج ســيارته ومحــاوالت إتالفهــا، إال أن رجــل الشــرطة 
لــم  يقــم بفتــح تحقيــق فــي الواقعــة، وإنمــا طلــب مــن أحــد املهاجميــن االعتــذار لــه، فمــا كان مــن املهاجــم إال أن ضربــه مــرة أخــرى أمــام 
رجــل الشــرطة الــذي لــم يتدخــل، بــل علــى العكــس قــام باحتجــاز الســوري بعــد أن تقــدم املعتــدون بشــكوى، ولــم تحــل املشــكلة إال 

بعــد أن دفــع الســوري 3000 دوالر للمعتديــن مــن أجــل إســقاط شــكواهم.

65- أشــار ناشــط حقوقــي إلــى أن والــدة الطفلــة التــي تعرضــت العتــداء جن�ســي فــي مدرســتها فــي منطقــة أســنيورت فــي إســطنبول قــد 
 إلــى مخفــر الشــرطة الــذي رفــض فتــح ضبــط بالواقعــة بحجــة أنهــا ال تملــك بطاقــة كيملــك، وإنمــا تملــك فقــط جــواز 

ً
ذهبــت فــورا

ســفر، رغــم أن القانــون التركــي ال يحــوي أي نــص يشــير إلــى ذلــك، وهــو مــا دفــع بعــض املنظمــات الحقوقيــة إلــى التواصــل مــع بعــض 
الجهــات الرســمية التــي طلبــت مــن املخفــر ذاتــه فتــح تحقيــق بالواقعــة قــام عليــه الشــرطي ذاتــه الــذي رفــض ذلــك األمــر بدايــة. 

 علــى طالبــة ســورية فــي إســطنبول، قنــاة حلــب اليــوم، 
ً
 اعتــدى جنســيا

ً
لالطــالع علــى تفاصيــل القصــة: الشــرطة التركيــة تعتقــل موظفــا

تاريخ النشــر 2020/2/13، الرابط: 
 https://bit.ly/3mKBVMj 

66- قامــت إحــدى الســيدات التركيــات نتيجــة خــالف مــع أحــد األتــراك باقتحــام منــزل يملكــه قــام بتأجيــره لعائلــة مــن الســوريين، 
يتــم  لــم  التــي حضــرت، لكــن  أثــاث العائلــة الســورية مــن شــرفة املنــزل، وقــد اتصلــت العائلــة املتضــررة بالشــرطة  فقامــت برمــي 

=  .
ً
تعويــض العائلــة املتضــررة؛ رغــم أن الحادثــة تمــت تغطيتهــا إعالميــا

بهــا  يتقــدم  التــي  الشــكاوى  فــي  اهتمــام 
أو  تعرضهــم العتــداءات  عنــد  الســوريون 
انتشــرت  حتــى  اســتهداف(63)؛  أو  ســرقة 
قناعــة بيــن شــريحة واســعة مــن الســوريين 
الشــرطة  إلــى  اللجــوء  مــن  جــدوى  ال  أنــه 

والقضــاء.

الخبــراء  مــن  عــدد  أفــاد  أخــرى  ومــن جهــة 
العديــد  صادفــوا  أنهــم  التقيناهــم  الذيــن 
الشــكوى  فيهــا  انقلبــت  التــي  الحــاالت  مــن 
اتخــذه  موقــف  نتيجــة  الضحيــة  ضــد 
رفــض  حيــث  الشــرطة(64)،  عناصــر 
ضبــط  تســجيل  الشــرطة  عناصــر  بعــض 
ــوا 

َ
تراخ أو  شــتى(65)،  بحجــج  بالواقعــة 

أنهــم  أو   ، رادعــة(66)  إجــراءات  اتخــاذ  فــي 
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

علــى  وإجبــاره  الضحيــة  بتهديــد  قامــوا 
بالضــرب  لــه  التعــرض  أو  شــكواه  ســحب 
وضعــه  اســتغالل  أو  املبــرر(67)،  غيــر 
تحــت اإلقامــة املؤقتــة وتحويلــه إلــى مراكــز 
يســتدعي  قانونــي  ســبب  دون  الترحيــل 
الشــرطة  عناصــر  تتعامــل  بينمــا  ذلــك، 
بشــكل مغايــر فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه 
ال  حيــث  الســوري،  الطــرف  هــو  املعتــدي 
فــي القيــام بواجباتهــا، وكتابــة   

ً
تتهــاون أبــدا

النحــو  علــى  املشــكلة  ومتابعــة  الضبــوط 
املطلــوب.

التقيناهــم  الذيــن  الخبــراء  بعــض  ويــرى 
عناصــر  بعــض  ــر 

ُّ
تأث الطبيعــي  مــن  أنــه 

والتجييــش  اإلعالميــة  بالدعايــة  الشــرطة 
هــذا  أفــراد  مــن  كونهــم  الســوريين  ضــد 
أن  املنطقــي  غيــر  مــن  أنــه  إال  املجتمــع؛ 
أداء  فــي  الشــخصية  املواقــف  هــذه  تؤثــر 
بعضهــم خــالل عملــه، وأن يخلــط مواقفــه 
الشــخصية بواجباتــه، فــي حيــن يــرى خبــراء 
الدائــرة  هــو  الشــرطة  مخفــر  أن  آخــرون 
يمثــل  فهــو  القوانيــن،  لتنفيــذ  األولــى 
البــالد،  فــي  القانونيــة  الســلطة   -

ً
-عمليــا

من أحد الخبراء الذين التقيناهم والذي يقطن في الحي نفسه الذي وقعت فيه الحادثة، وهو على تواصل مع العائلة املتضررة. 
ملعرفة املزيد عن الحادثة : 
 https://bit.ly/326Sdr7 

 علــى حادثــة قتــل اســتهدفت 
ً
67- أشــار أحــد الناشــطين الحقوقييــن الذيــن التقيناهــم إلــى أن مجموعــة مــن الشــباب كانــوا شــهودا

أحــد أصدقائهــم فــي منطقــة زيتــن بورنــو فــي إســطنبول، وعندمــا ذهــب هــؤالء الشــباب لــإلدالء بشــهادتهم تعرضــوا للضــرب واإلهانــة 
مــن قبــل رجــال الشــرطة متذرعيــن بأنهــم جبنــاء هربــوا مــن أوطانهــم ولــم يدافعــوا عنهــا، وال يحــق لهــم أن يتقدمــوا بشــكوى .

68- التحريض على الكراهية والعداء أو إذالل األشخاص:
املــادة 216- (1) الشــخص الــذي يحــرض عالنيــة قســًما مــن النــاس ذوي الخصائــص املختلفــة مــن حيــث الطبقــة االجتماعيــة أو 
العــرق أو الديــن أو املذهــب أو املنطقــة علــى الكراهيــة والعــداء ضــد مجموعــة أخــرى، فــي حالــة وجــود خطــر واضــح ووشــيك علــى 
األمــن العــام؛ ُيحكــم عليــه بالســجن مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات.  (2) ُيعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنة كل َمــن أهــان عالنيــة 

شــريحة مــن النــاس علــى أســاس الطبقــة االجتماعيــة أو العــرق أو الديــن أو املذهــب أو الجنــس أو املنطقــة«.

 بالتحــرك لتجريــم خطــاب الكراهيــة، حيــث رفعــت مجموعــة مــن املنظمــات الحقوقيــة 
ً
69- بــدأت بعــض املنظمــات التركيــة مؤخــرا

 وفق املادة 122 واملادة 216 من قانون العقوبات 
ً
شكوى ضد ilay Aksoy عضو حزب الجيد، والبدء بإجراءات مساءلتها قانونيا

التركــي TCK، والــذي يحظــر تــداول عبــارات الكراهيــة والتمييــز العنصــري فــي املجتمــع التركــي.
Suriyeli muhacir düşmanı İlay Aksoy›a suç duyurusu!, Haksöz haber, 20/10/2020, https://bit.ly/2TQci0q 

الشــوارع  فــي  والتســكع  الصــوت  ورفــع  متأخــر،  لوقــت  الســهر  األتــراك:  وأزعحــت  الســوريون  ارتكبهــا  التــي  األخطــاء  أبــرز  مــن   -70
وتربيتهــم.  بنظافتهــم  االهتمــام  وعــدم  األطفــال،  بتعنيــف  والقيــام  واملقاهــي، 

عناصــر  بعــض  ذلــك  يدفــع  قــد  وبالتالــي 
الســلطة  بهــذه  لالســتقواء  الشــرطة 
املمنوحــة ضــد وجــود الســوريين الــذي قــد 

بــه. مرغــوب  غيــر   
ً
وأمــرا خطــأ  يعتبــره 

ومــن جهــة أخــرى وعلــى الرغــم مــن وجــود 
تركيــا(68)؛  فــي  العنصريــة  يجــّرم  قانــون 
تطبيقــه  يتضــح  لــم  القانــون  هــذا  أن  إال 
 علــى النحــو املطلــوب، فلــم يصــدر 

ً
مســبقا

التحريــض  جرائــم  ضــد  دعــاوى  بحــق 
يتــم  ولــم  رادعــة(69)،  قــرارات  العنصــري 
االهتمــام أو تســليط الضــوء علــى الجرائــم 

عنصــري. بدافــع  حدثــت  التــي 

قبــل  مــن  الســلبية  التصرفــات   -7
الســوريين: بعــض 

مــن املســؤولية   
ً
يتحمــل الســوريون جــزءا

فــي شــكل العالقــات؛ ذلــك  فــي هــذا التغيــر 
أن ثمــة العديــد مــن األخطــاء التــي ارتكبــت 
فــي  الســبب  كانــت  قصــد  بغيــر  أو  بقصــد 
حــدوث هــذا التغييــر، حيــث لــم يــراِع بعــض 
للبــالد  الثقافيــة  الخصوصيــة  الســوريين 
وعــادات أهلهــا(70)، وتجــاوز آخــرون بعــض 
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القوانيــن(71) بحجــج مختلفــة.

مناطــق  فــي  تجمعــوا  الســوريين  أن  كمــا 
وخلقــوا  مكتظــة،  ومــدن  محــددة  وأحيــاء 
تخفيــف  فــي  أســهمت  بديلــة  مجتمعــات 
وطــأة الغربــة، حاولــوا معهــا الحفــاظ علــى 
واللبــاس  الطعــام  فــي  الثقافيــة  هويتهــم 
والعــادات، وهــو مــا أقلــق املجتمــع الترـكـي 
الــذي أحــسَّ بالتهديــد مــن هــذه التجمعــات 
الجديــدة التــي بــدأت تغــزو بثقافتهــا األحيــاء 

والشــوارع(72).

كمــا أن مشــكلة التمكــن مــن اللغــة التركيــة 
التــي لــم يســتطع الكثيــر مــن الســوريين(73) 
فــي ضعــف   

ً
 أساســيا

ً
تجاوزهــا كانــت ســببا

وفــي  الطرفيــن،  بيــن  اإليجابــي  االحتــكاك 
ســوء الفهــم فــي بعــض األحيــان. 

التقيناهــم  الذيــن  الخبــراء  بعــض  ويــرى 
تصاعــد  أســباب  أهــم  مــن  هــي  اللغــة  أن 
حيــن  فــي  الســوريين،  بيــن  املشــاكل  حــدة 
يــرى آخــرون أنهــا عامــل مهــم، ولكنــه غيــر 

أسا�ســي(74).

مــن  شــريحة  بــرزت  أخــرى  جهــة  ومــن 
الســوريين املوســرين الذيــن لــم يتبّنــوا أي 
عاشــت  والتــي  سيا�ســي،  رأي  أو  موقــف 
ورفاهيــة،  بــذخ  بحالــة  تركيــا  فــي  حياتهــا 
أو  اإلنســانية  للظــروف  احتــرام  أي  دون 

71- مــن أهــم القوانيــن التــي لــم يلتــزم بهــا الســوريون: القوانيــن التــي تمنــع مــن الــزواج بقاصــرات أو قوانيــن تعــدد الزوجــات، كــون هــذه 
القوانيــن غيــر مطبقــة فــي ســوريا، وهــو مــا أثــار الكثيــر مــن االنزعــاج، وتســبب بمشــاكل خاصــة فيمــا يتعلــق بقبــول النســاء الســوريات 

بالــزواج مــن أتــراك بشــكل غيــر نظامــي وغيــر معلــن.

72- مؤشر الضغط للسوريين 2019، مرجع سابق.

73- يعتبــر الكثيــر مــن الســوريين أن مشــكلة تعلــم اللغــة التركيــة هــي مشــكلة جّديــة بالنســبة لهــم لعــدة أســباب، منهــا: تقــدم العمــر، 
أو االنشــغال الطويــل بالعمــل الــذي ال يتيــح فرصــة لتعلــم اللغــة، خاصــة إن كان العمــل مــع ســوريين أو عــرب، إضافــة إلــى اختــالف 

القــدرات اللغويــة بيــن األشــخاص.

 يتــم التــذرع بــأن عــدم إتقــان اللغــة هــو أحــد أســباب تزايــد التصرفــات 
ً
74- أشــار أحــد الخبــراء الذيــن التقيناهــم إلــى أن أنــه دائمــا

 مــن وجهــة نظــره؛ فهنــاك نســبة كبيــرة مــن املوظفيــن فــي دائــرة الهجــرة الذيــن 
ً
املســيئة تجــاه الســوريين، وهــو ســبب ليــس جوهريــا

يتقنــون اللغــة العربيــة يمارســون تصرفــات مســيئة بشــكل كبيــر مــع الســوريين، ومــن جهــة أخــرى يواجــه الكثيــر مــن طــالب الجامعــات 
.
ً
إزعاجــات لفظيــة مــن قبــل أقرانهــم أو أســاتذتهم وهــم يتقنــون اللغــة التركيــة بشــكل جيــد جــدا

العمليــات العســكرية التــي لــم تتوقــف فــي 
فأقامــوا  املاضيــة؛  األعــوام  خــالل  ســوريا 
املطاعــم  فــي  والســهرات  االحتفــاالت 
الفنانيــن،  واســتضافوا  متأخــرة  ألوقــات 
 علــى املجتمــع التركــي 

ً
وهــو مــا انعكــس ســلبا

حــول  الســوريين  روايــة  فــي  شــكك  الــذي 
وأضعــف  بالدهــم،  فــي  الدائــرة  الحــرب 
مــن احترامهــم؛ إذ توقــع األتــراك أن يكــون 

بينهــم. فيمــا   
ً
تضامنــا أكثــر  الســوريون 

كما أن هناك العديد من املراهقين الذين 
قدمــوا إلــى تركيــا دون عائالتهــم، واضطــروا 
إلــى تــرك مقاعــد الدراســة والتحقــوا بســوق 
العمــل ليؤمنــوا قــوت يومهــم، فشــّبوا دون 
رقيب أو معيل، وعاشوا في بيوت مشتركة 
في ظروف غير طبيعية تفتقر لالســتقرار، 
ولــم تتوفــر لهــم جهــة ترعاهــم أو توجههــم 
أوضاعهــم،  تحســين  علــى  تســاعدهم  أو 
غيــر  الســلوكيات  بعــض  لديهــم  فظهــرت 
وامليــل  العنــف  إلــى  كاللجــوء  املقبولــة 
تراجــع  إلــى  باإلضافــة  املشــاكل،  الفتعــال 
اإلحســاس باملســؤولية واحتــرام اآلخريــن، 
وعــدم امتــالك مهــارات التواصــل املطلوبــة 
مــع اآلخريــن؛ وهــو مــا جعــل هــذه الفئــات 
كونهــا  باملشــاكل   

ً
تورطــا الفئــات  أكثــر  مــن 

الترـكـي،  املجتمــع  مــع   
ً
احتــكاكا األكثــر 

الســيما فــي ميــدان العمــل.
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

املجتمــع  بيــن  العالقــة  فــي  التغيــرات  تأخــذ 
والالجئيــن  الترـكـي –  املجتمــع  املضيــف – 
(75)، يتجــه نحــو 

ً
الســوريين منحــًى واضحــا

، وقــد ال تشــكل ظاهــرة 
ً
ســياق أكثــر توتــرا

 
ً
مؤخــرا تتزايــد  بــدأت  التــي  االســتهداف 

جــرس  تقــرع  أنهــا  إال  حرجــة؛  مشــكلة 
اإلنــذار وتنبــه إلــى إمكانيــة تزايــد التوتــر فــي 
معــه  ُيخ�ســى  والــذي  القريــب،  املســتقبل 
بيــن  إلــى حالــة انفجــار مجتمعــي  الوصــول 
االحتقــان  احتــواء  يتــم  لــم  مــا  الطرفيــن، 

الطرفيــن. بيــن  الحاصــل 

أن  االعتــراف  مــن  البــد  أخــرى  جهــة  ومــن 
هنــاك فئــات فــي جميــع املجتمعــات تحمــل 
نفســها  وتــرى   ،

ً
تمييزيــا أو   

ً
عنصريــا  

ً
نفســا

أدنــى  أنــه  علــى  غيرهــا  إلــى  وتنظــر  أفضــل 
أن  يمكــن  الفئــات  هــذه  مثــل  مكانــة، وأن 
تخلــق الكثيــر مــن املشــاكل مــا لــم تكــن ثمــة 
ضوابــط قانونيــة رادعــة تــردع تصرفاتهــا، 
وتعتــدي  حدهــا  تتجــاوز  أن  مــن  وتمنعهــا 

غيرهــا(76). علــى 

وبالتالــي البــد مــن النظــر إلــى هــذا التغيــرات 
الســيما  أكبــر،  بجديــة  العالقــة  شــكل  فــي 
الســوريين  الالجئيــن  فــي  ــر 

ّ
تؤث لــن  وأنهــا 

75- يشــير عالــم االجتمــاع األمريكــي بــارك فــي نظريتــه حــول مفهــوم االنســجام االجتماعــي ودورة العالقــات االجتماعيــة إلــى أن عمليــة 
االنســجام تمــّر بأربــع مراحــل مختلفــة، وهــي إقامــة العالقــة ثــم املنافســة علــى املــوارد املحــدودة، ثــم جهــود الدولــة إلشــراك الوافديــن 
 إلــى حالــة التكيــف الطوعــي، أو العزلــة التــي تظهــر عندمــا يفشــل الوافــدون فــي الشــعور باالنتمــاء 

ً
الجــدد فــي الســاحة العامــة وصــوال

إلــى نفــس املجتمــع ومشــاركة القيــم ذاتهــا. ُينظــر: مؤشــر الضغــط االجتماعــي 2019، مرجــع ســابق.

76- رأى أحــد الخبــراء الذيــن التقيناهــم أن هــذه املجموعــات العنصريــة موجــودة فــي جميــع املجتمعــات؛ فقــد بــدت واضحــة عنــد 
 فــي بعــض املجتمعــات ذات الطابــع 

ً
الحــظ أيضــا

ُ
بعــض القبائــل العربيــة، كمــا فــي حالــة التفاخــر باألنســاب والــذم والهجــاء، وهــي ت

 فــي أوروبــا بيــن شــريحة واســعة ممــن لديهــم كراهيــة لالجئيــن أو للمســلمين، ويبقــى االختــالف بيــن 
ً
العشــائري، وهــي موجــودة أيضــا

هــذه املجتمعــات فــي قدرتهــا علــى ضبــط مشــاعرها والحيلولــة دون أن تتحــول إلــى تصرفــات تــؤذي اآلخريــن، إمــا لدوافــع شــخصية أو 
 مــن التبعــات القانونيــة.

ً
خوفــا

فحســب، وإنمــا ســتؤثر بشــكل مباشــر فــي 
املجتمــع الترـكـي علــى املــدى املنظــور وعلــى 
املــدى البعيــد، حيــث يمكــن إجمــال هــذه 

يلــي:  فيمــا  املتوقعــة  اآلثــار 

1- آثــار تزايــد حالــة التحريــض ذات 
الطابــع العنصــري علــى الســوريين:

عنــد دراســة اآلثــار املتوقعــة علــى الالجئيــن 
الســوريين نتيجــة تغيــر نمــط العالقــة مــع 
املجتمــع الترـكـي وتزايــد حــاالت االســتهداف 
أن  البدايــة  فــي  بالحســبان  نأخــذ  أن  البــد 
 هــم الحلقــة األضعــف فــي 

ً
الالجئيــن عمومــا

أي مجتمع، وأنهم يتأثرون بشكل أكبر من 
 للتجــارب الســابقة التــي مــروا 

ً
غيرهــم نظــرا

بهــا، ولحالــة عــدم االســتقرار النف�ســي التــي 
ردود  تختلــف  قــد  وبالتالــي  منهــا،  يعانــون 
وقــد  املســتقرة،  املجتمعــات  عــن  فعلهــم 
تظهــر بيــن شــرائح منهــم بعــض الســلوكيات 
الشــاذة التــي يجــب فهــم دوافعهــا وأســبابها 

بدايــة قبــل البحــث عــن طــرق ملعالجتهــا.

وتتجلى آثار تغير العالقة وتزايد التحريض 
على السوريين بما يلي:

اإلعالمــي . 1 التحريــض  حالــة  أدت 

: اآلثار والتداعيات املتوقعة جراء هذه 
ً
رابعا

التغيرات:
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القبــول  فــي  والتغيــرات  والسيا�ســي 
عنــد  تشــويش  حالــة  إلــى  االجتماعــي 
تفســر  مــا   

ً
غالبــا حيــث  الســوريين، 

أســباب جميع الحوادث التي يتعرض 
مــن  شــكل  أنهــا  علــى  الســوريون  لهــا 
فــي  الكراهيــة،  أو  العنصريــة  أشــكال 
الحــوادث ضمــن  تقــع هــذه  قــد  حيــن 
ســياق الحــوادث العامــة التــي تحصــل 

املجتمعــات. كافــة  فــي 

ارتفــاع وتيــرة االحتقــان . 2
واإلحســاس  الداخلــي، 
وعــدم  االســتقرار  بعــدم 
نتيجــة وجــود جــو  األمــان 
الالجئيــن  يشــعر  عــام 
بهــم  مرحــب  غيــر  بأنهــم 
يعــودوا  أن  عليهــم  وأن 
كانــت  ولــو  لبالدهــم 
الظــروف فيهــا غيــر مهيــأة 
للعــودة، وهــو مــا قــد يزيــد 
مــن حالــة العزلــة، ويشــكل 
داخليــة  مقاومــة  لديهــم 
مــع  االندمــاج  أو  االنســجام  لجهــود 

الترـكـي. املجتمــع 

الســوريين . 3 الالجئيــن  ثقــة  ضعــف 
التــي  القانونيــة  اإلجــراءات  بجــدوى 
تعرضــوا  حــال  فــي  تحميهــم  أن  يمكــن 

77- كبعض حوادث االعتداء او الطعن التي تسببت بوفاة الضحية .

عــن  التراجــع  أو  للتنــازل  تعــرض أصحابهــا لضغــوط  الجنائيــة  القضايــا  مــن   
ً
عــددا أن  إلــى  الحقوقييــن  النشــطاء  أحــد  يشــير   -78

شــكايتهم، فعلــى ســبيل املثــال: فــي حادثــة مقتــل أحــد الشــباب فــي واليــة أضنــة علــى يــد شــرطي خــالل فتــرة الحجــر الصحــي نتيجــة 
ظــروف كورونــا، كشــفت هيئــة االدعــاء العــام املعنيــة ضلــوع مديريــة مختبــرات الشــرطة الجنائيــة فــي الواليــة بتلفيــق تقريــر حاولــت 
مــن خاللــه إبعــاد الشــرطي عــن دائــرة االتهــام، وتــم فيــه تغييــر أقــوال الشــهود، وتعرضــت فيــه أســرة الضحيــة للضغــوط مــن بعــض 

الجهــات، ممــا دفعهــا لعــدم حضــور جلســات املحاكمــة.
Polisin vurduğu Suriyeli Mülteci Ali el Hemdan davasında müşteki koltuğu boş kaldı, evrensel , 13/11/2020, 
https://bit.ly/2UAWbnv 

79- خــالل عمليــة الرصــد الســابق الحــظ فريــق البحــث وجــود عــدد مــن حــاالت االعتــداء التــي قــام بهــا ســوريون بحــق ســوريين 
 فــي وقــت ســابق، وأكــد ذلــك أحــد الناشــطين الحقوقييــن الذيــن 

ً
، وهــو أمــر لــم يكــن مالحظــا

ً
آخريــن، والتــي اتخــذت منحــى جرميــا

التقيناهــم حيــث أشــار إلــى املالحظــة ذاتهــا.

ألي مشــكلة، خاصــة مــع قلــة تفاعــل 
دوائــر الشــرطة مــع مشــاكلهم وهــو مــا 
بعضهــم ملحاولــة تحصيــل  يدفــع  قــد 
إلــى  اللجــوء  وعــدم  بنفســه،  حقوقــه 

القانونيــة. الطــرق 

علــى . 4 االعتــداءات  حــوادث  تســببت 
حدثــت  والتــي  الســوريين  الالجئيــن 
واتخــذت  عنصــري  منطلــق  مــن 
الشــعور  بتعميــق    (77)

ً
جرميــا منحــًى 

باملظلومية واالستهداف، وقد خلقت 
هــذه الحــوادث حالــة متصاعــدة مــن 
وضــوح  عــدم  مــع  خاصــة  الضغــوط 
املعتــدي(78)،  مــع  القانونــي  التعاطــي 
وهــو مــا قــد يشــعرهم بــأن حياتهــم قــد 
تكــون مهــددة فــي أي لحظــة، ويجعلهــم 
العاديــة  الحــوادث  مــع  يتعاطــون 

بهــا. مبالــغ  أفعــال  بــردود 

مشــاعر . 5 ارتفــاع  املالحــظ  مــن 
وتحميــل  الســوريين  بيــن  الكراهيــة 
تراجــع  عــن  املســؤولية  منهــم  فئــات 
وقــد  تركيــا،  فــي  االجتماعــي  القبــول 
تزايــد  خــالل  مــن  يظهــر  ذلــك  بــدأ 
تجــاه  الســوريين  بيــن  االعتــداء  وتيــرة 
بعضهــم البعــض(79)، وهــو مــا يفســره 
البعــض بأنهــا محاولــة لتفريــغ مشــاعر 
يحّســون  التــي  والكراهيــة  االحتقــان 

االحتقــان وتيــرة   ءارتفعــت 

 الداخلــي، واإلحســاس بعــدم

األمــان وعــدم   االســتقرار 

الالجئيــن شــعور   نتيجــة 

وأن بهــم  مرحــب  غيــر   بأنهــم 

لبالدهــم يعــودوا  أن   عليهــم 

فيهــا الظــروف  كانــت   ولــو 

مــا وهــو  للعــودة،  مهيــأة   غيــر 

العزلــة، حالــة  مــن  يزيــد   قــد 

االنســجام جهــود    ومقاومــة 

الترـكـي املجتمــع   مــع 

“
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مهددات االنسجام االجتماعي بين السوريين واملجتمع التركي

األضعــف  الفئــة  اســتهداف  عبــر  بهــا 
التــي قــد ال يكــون الســتهدافهم تبعــات 

اعتقادهــم. حســب  قانونيــة 

يتخــّوف بعــض الخبــراء الســوريين مــن . 6
الوصــول إلــى حالــة انفجــار مجتمعــي 
، خاصــة 

ً
ال يمكــن احتواؤهــا مســتقبال

مع وجود جهات تحّرض كال الطرفين 
علــى اآلخــر، وتشــيطنه وتشــّجعه علــى 

االنتقــام منــه.

الســوري . 7 املــال  رأس  خســارة 
التــي  الكفــاءات  وهجــرة  االجتماعــي، 
مســتقبلية  زاويــة  حجــر  تشــكل  قــد 
االقتصاديــة  العالقــات  مــن  لجســر 
بيــن تركيــا واملشــرق العربــي والخليجــي 
التصرفــات  وأن  الســيما   ،

ً
تحديــدا

ســتدفع  الحاليــة  والســلوكيات 
 
ً
الســوريين إلــى التفكيــر بالهجــرة بحثــا
.
ً
واســتقرارا  

ً
أمنــا أكثــر  مســتقبل  عــن 

2- آثــار تزايــد حالــة التحريــض ذات 
املجتمــع  علــى  العنصــري  الطابــع 

الترـكـي:

-خاصــة  األتــراك  مــن  شــريحة  تعتقــد 
الغاضبيــن مــن الوجــود الســوري فــي تركيــا- 
فــي  محّقــون  وأنهــم  مبــرر،  غضبهــم  أن 
تصرفاتهــم، خاصــة وأن الحكومــة تتحــرك 
 ملصالحهــم مــن وجهــة 

ً
فــي هــذا امللــف خالفــا

السياســيون  يعتبــر  قــد  كمــا  نظرهــم، 
أن  املعارضــة-  األحــزاب  فــي  -خاصــة 
فــي  الســوري  الوجــود  ورقــة  اســتخدام 

 ،OECD ملؤشــر منظمة التعاون والتنمية 
ً
80- تحتل تركيا املرتبة 120 من أصل 150 دولة على مؤشــر االنســجام االجتماعي وفقا

وذلــك نتيجــة وجــود نزاعــات داخليــة وإمكانــات مفتوحــة للصــراع مــن شــأنها إضعــاف رأس املــال االجتماعــي، وقــد أصبحــت هــذه 
، خاصــة مــع تزايــد موجــات الغضــب الداخلــي تجــاه الكثيــر مــن امللفــات.

ً
الهشاشــة أكثــر وضوحــا

ُينظر: مؤشر الضغط االجتماعي 2019، مرجع سابق.

مــن  يرافقهــا  ومــا  االنتخابيــة  املعــارك 
أمــر  تحري�ســي  وخطــاب  كراهيــة  خطــاب 
مقبــول ومبــرر فــي عالــم السياســية، والتــي 
ضربــة  توجيــه  خصــم  كل  فيهــا  يحــاول 

ضعفــه. نقــاط  بعــض  فــي  لخصمــه 

إال أنــه ال يخفــى علــى أحــد أن ارتفــاع حالــة 
الكراهيــة  خطــاب  واســتخدام  التحريــض 
قد يكون له العديد من اآلثار االجتماعية 

اآلنّيــة أو علــى املــدى املنظــور، ومنهــا:

إضعــاف جهــود االندمــاج واالنســجام . 1
الحكومــة،  بهــا  تقــوم  التــي  االجتماعــي 
والتخفيــف مــن فاعليتهــا وقدرتهــا علــى 
تســعى  كانــت  التــي  األهــداف  تحقيــق 

للوصــول إليهــا.

وإضعــاف . 2 األهلــي،  ــلم  بالّسِ التالعــب 
الترـكـي  الداخلــي  املجتمــع  بنيــة 
 
ً
أساســا يعانــي  والــذي  وتماســكه، 

مــن حالــة هشاشــة اجتماعيــة يمكــن 
سياســات  فــي   

ً
مســتقبال تؤثــر  أن 

التحديــات  مــع  خاصــة  الدولــة(80)، 
تواجههــا  التــي  والخارجيــة  اإلقليميــة 
تركيــا كبلــد يحــاول التحــرر مــن تبعــات 
واالتفاقيــات  املعاهــدات  تكبيــل 

الســابقة. الدوليــة 

ارتفــاع وتيــرة الخطــاب الشــعبوي . 3  
الــذي يرفــض اآلخــر، أو الــذي يحمــل 
خطاب كراهية تجاه املختلف، سواء 
بيــن بعــض األكاديمييــن واملفكريــن أو 
قيــادات الــرأي والسياســيين، وهــو مــا 
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مســتهجن  غيــر  الخطــاب  هــذا  جعــل 
 
ً
خطابــا ليصبــح  وانتقــل   ،

ً
اجتماعيــا

 بيــن مختلــف الفئــات، 
ً
 منتشــرا

ً
شــعبيا

حتــى بيــن األطفــال، وإذا كان قــد بــدأ 
قــد  بــل  بهــم،  ينتهــي  فلــن  بالســوريين 
 إلــى فئــات 

ً
يقــود إلــى توجيهــه مســتقبال

داخليــة. تركيــة 

تجــاوز . 4 استســهال 
وارتــكاب  القانــون 
الجنــح  أو  املخالفــات 
الجنايــات،  أو 
بعــض  واســتهداف 
االجتماعيــة  املكونــات 
ــة 

ّ
الهش الفئــات  خاصــة 

إن  حيــث  والضعيفــة؛ 
هــذه التجــاوزات ســتكون 
شــرائح  بيــن  مبــررة 
تلقــى  وقــد  بــل  واســعة، 
ُبعــد  بســبب   

ً
احترامــا

يعنــي  مــا  وهــو  قومــي، 
القانــون  إضعــاف ســلطة 
الجرائــم. معــدل  وزيــادة 

تغيــر الصــورة الذهنيــة . 5
لتركيــا وشــعبها فــي أذهــان العامــة مــن 
الشــعوب العربيــة، خاصــة مــع وجــود 
جهــات يمكــن أن تســتثمر مثــل هــذه 
عليهــا  الضــوء  وتســلط  الحــوادث 
شــعب  الترـكـي  الشــعب  بــأن  لإليحــاء 
يســتهدف  أو  يرفــض  وأنــه  عنصــري 
الغربــاء، وخاصــة العــرب؛ األمــر الــذي 
مــن شــأنه التأثيــر فــي قطــاع الســياحة 
ُيعــد  الــذي  وهــو  واضــح،  بشــكل 

الترـكـي. االقتصــاد  فــي   
ً
مهمــا  

ً
قطاعــا

جديــدة . 6 اجتماعيــة  لقيــم  التأســيس 
ترتكــز علــى التمييــز وكراهيــة اآلخــر أو 
الثقافــات  احتــرام  وعــدم  املختلــف، 
والفئــات  األقليــات  وظلــم  املتنوعــة، 
احتــرام  وعــدم  املســتضعفة، 
العديــد  أن  يعنــي  مــا  وهــو  القانــون؛ 
حاولــت  التــي  االجتماعيــة  القيــم  مــن 
قــد  عليهــا  التركيــز  التركيــة  الحكومــة 
شــكل  وأن  بالفشــل،  مهــددة  تصبــح 
وفــق  ُيصــاغ  قــد  املســتقبلي  تركيــا 
عــن  تختلــف  أخــرى  قيميــة  منظومــة 
عليهــا  ترّبــى  التــي  التاريخيــة  القيــم 

الترـكـي. الشــعب 

الحقوقيــة . 7 الضغــوط  تزايــد 
التركيــة  الحكومــة  علــى  والقانونيــة 
الجهــات  بعــض  قبــل  مــن   

ً
مســتقبال

بعــض  باســتخدام  وذلــك  الغربيــة، 
امللفــات الحقوقيــة وملفــات انتهــاكات 

اإلنســان. حقــوق 

الســوريين . 8 ســين 
َّ
املجن والء  إضعــاف 

باالســتهداف  إلحساســهم  لتركيــا؛ 
ألصولــه  االحتــرام  وعــدم  والتمييــز 
، وهــو مــا قــد 

ً
وعــدم قبولــه اجتماعيــا

للوطــن  باالنتمــاء  يضعــف إحساســه 
عــن  يعيقــه  أو  لــه،  وحبــه  الجديــد 

االندمــاج.

الخطــاب وتيــرة  ارتفــاع  أدى   ء 

يرفــض الــذي   الشــعبوي 

يحمــل الــذي  أو   اآلخــر، 

تجــاه كراهيــة   خطــاب 

بعــض بيــن  ســواء   املختلــف، 

أو واملفكريــن   األكاديمييــن 

 قيــادات الــرأي والسياســيين،

 إلــى جعــل هــذا الخطــاب غيــر

 وانتقــل
ً
 مســتهجن اجتماعيــا

ً
شــعبيا  

ً
خطابــا  ليصبــح 

 بيــن مختلــف الفئــات
ً
 منتشــرا

األطفــال بيــن    حتــى 

“
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ال يمكــن ألحــد أن يتوقــع أن تختفــي هــذه 
املظاهر السلبية من تلقاء نفسها، وترجع 
العالقــة بيــن الســوريين واألتــراك لتنتظــم 
فــي مســارها املفــروض، دون وجــود جهــود 
حثيثــة يقودهــا الفاعلــون فــي هــذا املجــال؛ 
الســيما وأن كال الطرفيــن اتجــه نحــو حالــة 
 لنتائــج دراســة 

ً
مــن االنغــالق والعزلــة وفقــا

وهــو   ،2019 للســوريين  الضغــط  مؤشــر 
مــا يعنــي أن االندمــاج بيــن الطرفيــن يصبــح 
، لكنــه ال يــزال 

ً
 صعبــا

ً
 بعــد يــوم أمــرا

ً
يومــا

 علــى صعوبتــه. 
ً
ممكنــا

وفــي محاولــة الحتــواء املشــكلة ومنعهــا مــن 
لالســتثمار  ملــادة  تتحــول  وأن  التصاعــد 
مــن قبــل بعــض الجهــات نقــدم التوصيــات 

اآلتيــة:

توصيــات إلــى الحكومــة التركيــة ودوائــر 
القــرار: صناعــة 

الــذي 	  القانــون  لتفعيــل  التوجيــه 
يجــّرم خطــاب العنصريــة فــي الدســتور 
مالحقــة  علــى  والعمــل  الترـكـي، 
أصحــاب هــذا الخطــاب وتغريمهــم أو 
 
ً
معاقبتهــم، وتســليط الضــوء إعالميــا

تبعاتهــا  وعلــى  الحــاالت  هــذه  علــى 
القانونيــة.

الوجــود 	  شــكل  فــي  النظــر  إعــادة 
القانونــي للســوريين فــي تركيــا، وتقييــم 
علــى  والعمــل  الســابقة،  املرحلــة 
فــي  والثغــرات  األخطــاء  بعــض  تــدارك 

القانــون. هــذا 

التعريف الواضح لكل من الســوريين 	 

والواجبــات  بالحقــوق  واألتــراك 
الحمايــة  بطاقــة  علــى حاملــي  املترتبــة 
والعربيــة،  التركيــة  باللغتيــن  املؤقتــة 
االتفاقيــات  علــى  الضــوء  وتســليط 
املجــال  هــذا  فــي  تركيــا  عتهــا 

ّ
وق التــي 

هــذا  فــي  عليهــا  املترتبــة  وااللتزامــات 
. لخصــوص ا

الرســمي 	  الخطــاب  فــي  النظــر  إعــادة 
الســوريين،  الالجئيــن  بملــف  املتعلــق 
للداخــل  املوجــه  الخطــاب  ســواء 
للــدول الخارجيــة، والعمــل  أو  الترـكـي 
يوضــح  شــفاف  خطــاب  تقديــم  علــى 
مــن  ُدفعــت  التــي  األمــوال  للداخــل 
الســوريين  لالجئيــن  األوروبيــة  الــدول 
تلــك  فيهــا  ُصرفــت  التــي  والجهــات 

األمــوال.

أو 	  جهــة  أي  مــع  بحــزم  التعامــل 
موظــف ينتقــص مــن أي ترـكـي أصلــي 
العرقيــة. أصولــه  نتيجــة  مجنــس  أو 

املدنــي  املجتمــع  منظمــات  إلــى  توصيــات 

والتركيــة: الســورية 

التخطيــط ملشــاريع هدفهــا خلــق حالــة 	 
املشــترك  اإليجابــي  االحتــكاك  مــن 
مــن  املتشــابهة  الفئــات  بعــض  بيــن 
(املعلميــن،  واألتــراك  الســوريين 
األطبــاء،  املهندســين،  الصحفييــن، 
الطــالب، األكاديمييــن ...إلــخ)، وعمــل 
األطــراف. هــذه  بيــن  دوريــة  لقــاءات 

التركيــز 	  هدفهــا  مشــاريع  إقامــة   
بيــن  الثقافــي  التشــابه  حالــة  علــى 

: التوصيات:
ً
خامسا
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واملطابــخ  كاملعــارض  املجتمعيــن، 
والفنيــة. التقليديــة  واملنتجــات 

التوجــه نحــو إنشــاء مشــاريع تنمويــة 	 
خــارج املــدن الكبيــرة تســتقطب اليــد 
وتقــدم  والتركيــة،  الســورية  العاملــة 
وتصحيــح  االنتقــال  فــي  تســهيالت 
املخالفيــن. لبعــض  القانونــي  الوضــع 

الحقوقيــة 	  املنظمــات  نشــاط  تفعيــل 
عــن  والدفــاع  للتصــدي  التركيــة 
لهــا  يتعــرض  التــي  االنتهــاكات  بعــض 
الســوريون، وتغطية هذه النشــاطات 

طويلــة. ولفتــرات   
ً
إعالميــا

استشــارية 	  جهــات  أو  مكاتــب  إنشــاء 
قانونيــة مــن شــأنها تقديــم املســاعدة 
فــي مواجهــة املشــاكل التــي  للســوريين 

لهــا. يتعرضــون 

بعــض 	  تقودهــا  لحمــالت  الترتيــب 
تتوجــه  االعتباريــة،  التركيــة  الجهــات 
فيهــا إلــى األحــزاب املعارضــة التــي تتبنــى 
الســوريين،  تجــاه  كراهيــة  خطــاب 
الشــخصيات  ببعــض  تعريفهــم  بغيــة 
عليهــم  والتأثيــر  املؤثــرة،  الســورية 
السيا�ســي  خطابهــم  صياغــة  إلعــادة 
وال  البــالد،  مصالــح  يخــدم  بمــا 

الداخليــة. بنيتهــا  يضعــف 

حــول 	  املســابقات  بعــض  إطــالق 
مشــاريع مــن شــأنها اكتشــاف املواهــب 
فــي بعــض املجــاالت، والتــي  والخبــرات 
لبعــض  حلــول  تقديــم  شــأنها  مــن 
املشــاكل فــي تركيــا، وتســليط الضــوء 
واملســابقات  املشــاريع  هــذه  علــى 

.
ً
إعالميــا

داخليــة 	  مناصــرة  حملــة  إطــالق 
حكوميــة  جهــات  مــع  بالتعــاون 
تســتهدف أجهــزة الشــرطة والعناصــر 
املشــافي  فــي  والعامليــن  الحدوديــة، 
الدوائــر  فــي  واملوظفيــن  واملــدارس 
الرســمية التــي يتــردد إليهــا الســوريون 
منصــف  بشــكل  التعامــل  أجــل  مــن 
وااللتــزام  الســوريين  مشــاكل  مــع 
مترجميــن  وتأميــن  بالقوانيــن، 
علــى  األجانــب  ملســاعدة  معتمديــن 
بشــكوى. التقــدم  أو  مشــاكلهم،  حــل 

تعــاون مشــترك بيــن مراكــز الدراســات 	 
واألبحــاث الســورية والتركيــة لتقديــم 
استطالعات دورية للرأي في عدد من 
املواضيع الحساســة بشــكل اســتباقي، 
والعمــل علــى اقتــراح مشــاريع وحلــول 
املجتمــع  مخــاوف  مــن  للتخفيــف 

الترـكـي والســوري.

األعمــال 	  رجــال  مــع  التشــبيك 
تبّنــي  بضــرورة  وإقناعهــم  الســوريين، 
بعــض املشــاريع التــي تخــدم املشــاركة 
التركيــة. للمعاييــر   

ً
وفقــا املجتمعيــة 

شــريحة 	  تســتهدف  مشــاريع  إقامــة 
املصانــع  فــي  والعامليــن  الشــباب 
بهــدف  وذلــك  التركيــة،  واملعامــل 
علــى  واملســاعدة  والتوجيــه،  التأثيــر 
الســلبية،  الســلوكيات  بعــض  تغييــر 
يقيمــون  الذيــن  أولئــك  بيــن  والســيما 

عائالتهــم. دون 

توصيات إلى اإلعالميين واملؤثرين:

املدنــي 	  املجتمــع  منظمــات  ــه  توجُّ
ناطقــة  إعالميــة  منصــات  إلنشــاء 
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تعريــف  إلــى  تهــدف  التركيــة  باللغــة 
تطــورات  بآخــر  الترـكـي  املجتمــع 
مبســطة  بطريقــة  ســوريا  فــي  الوضــع 
بعــض  إلــى  واإلشــارة  ومختصــرة، 
والنمــاذج  اإليجابيــة  الجوانــب 

. جحــة لنا ا

الســوريين 	  الخبــراء  مــن  عــدد  تجهيــز 
التركيــة  باللغــة  يتحدثــون  الذيــن 
لتقديــم  الترـكـي،  لإلعــالم  وتقديمهــم 
وتوضيــح  الســوريين  نظــر  وجهــة 
التــي  املغلوطــة  املعلومــات  بعــض 

بحقهــم. انتشــرت 

محايديــن 	  أتــراك  إعالمييــن  إقنــاع 
اإلعــالم  فــي  املشــاركة  بضــرورة 
أو  التقليــدي  ســواء  املجتمعــي، 
وتصحيــح  نقــل  أجــل  مــن  الجديــد، 
الســوريين. عــن  الذهنيــة  الصــورة 

اإلنتــاج 	  شــركات  بعــض  توجيــه 
واملعنيين باإلنتاج الفني واملسلســالت 
التركيــة لتســليط الضــوء علــى بعــض 

ونجاحاتهــم. الســوريين  قصــص 
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يهــدف هــذا التقريــر إلــى تتبــع العالقــة بيــن الالجئيــن 

علــى  الضــوء  وإلقــاء  الترـكـي،  واملجتمــع  الســوريين 

بعــض التغيــرات االجتماعيــة امللحــة التــي حدثــت فــي 

الســنوات الســابقة، والتحذيــر مــن بعــض املؤشــرات 

هــذه  فــي  االختــالل  مــن  حالــة  تشــكل  أن  يمكــن  التــي 

حلــول  وتقديــم  لتصحيحهــا   ،
ً
مســتقبال العالقــة 

تتبناهــا  التــي  والتكامــل  االندمــاج  جهــود  لتعزيــز 

التركيــة الحكومــة 


