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المهاجرون ق�سًرا واالن�سجام االجتماعي في تركيا

بحًثا  للّناس  اجلامعّية  فاهلجرات  العاملّية،  القوى  سببها  عاملّية  ظاهرة  اجلامعّية  اهلجرة 
املعيشة ليست من صنع رؤساء  الّصاحلة للّشب وغريها من ظروف  عن اخلبز واملياه 
البلدّيات يف أّي مدينة بالعامل، فالّناس محلوا عىل اهلجرة بفعل القوى العاملّية التي تركتهم 
حمرومني من أسباب الوجود، وأجربهتم عىل الّتحال أو املوت. وهلذا فاملشكلة كبرية 
ا. ولكّن املهاجرين ذهبوا إىل ميالنو وروما ولندن وإسطنبول، والذين ينبغي عليهم  جدًّ

معاجلة هذه املشكلة هم رؤساء بلدّيات تلك املدن، أو أعضاء جملس البلدّية.
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ABSTRACT  This study focuses on determining which definition of cultural harmony 
applies to the Turkish case, or which harmonic approach exists in public institutions 
and NGOs? It is difficult nowadays to find an exemplary state that demonstrates a 
model approach to this issue in the world. Thus, the harmonic work and policies 
applied by Turkey -which has the largest number of migrants in the world- towards 
migrants in recent years deserves analysis and scrutiny. The performance that Turkey 
has demonstrated on the subject of harmony can set an example for the world. The 
focal point here is the extent to which civilians contribute to this process and the 
extent of cooperation with public institutions.
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المدخل:
يمك�ن الق�ول: إّن اهلج�رة التي باتت م�ن كربى الّظواه�ر املجتمعّية يف عرصنا -والس�ّيام 
اهلج�رة القرسّي�ة- جعلت ح�دود البل�دان وهياكلها املوجودة أكث�ر تدّفًقا باملعن�ى االجتامعّي 
والّس�يايّس والّثقايّف. والّسياسات التي تّتبعها البلدان املستضيفة للمهاجرين يف هذه احلال هي 
الت�ي حت�ّدد في�ام إذا كان املوضوع س�يخلق أزمًة جمتمعّي�ًة أو قيمًة مضافًة، وه�ذا يعتمد بطبيعة 
احلال عىل مدى نجاح هذه الّسياس�ات، ونجاحها يعتمد عىل مدى متاس�كها، وهذا الّتامس�ك 
حيتاج إىل إضفاء املعاين املش�رتكة للمفاهيم، والّتقّدم عىل أرضّية مش�رتكة لتأمني هذا الّتامس�ك 
حيمل أمّهّيًة كبريًة. يف هذه الّدراس�ة قّدمنا يف البداية مناقش�ة مفهوم االنسجام، قبل اخلوض يف 
األعامل التي جتري يف تركيا من أجل حتقيقه. والعمل عىل توضيح مفهوم االنسجام من خالل 
القيم املش�رتكة وثقاف�ة املواطنة وفروقات الّنظام والّتحّك�م، والّتضامن االجتامعّي، والّرفاهية 
االجتامعّية، والّتصّورات االجتامعّية، ورأس املال االجتامعّي، واالنتامءات اإلقليمّية، وعنارص 
اهلوّية- يعّقد تعريف املرونة التي حيملها ]االنس�جام[ من حيث الوظيفة واملضمون1. يعرض 
اجل�دول1 تعريًف�ا ملفهوم االندم�اج واالنس�جام الّثقايّف واالس�تيعاب كام هو مب�نيّ يف معجم 
 International Organization( مصطلحات اهلجرة اّلذي أعّدته منّظمة اهلجرة الّدولّية
for Migration-IOM(. ورغ�م أّن  تعريف�ات املنّظمة تطغى عليها الّنظرة الّتفاعلّية يف 
مفه�وم "االندم�اج"- فإّنه يالح�ظ أهّنا ال ختلو م�ن تعريف ممنهج لالنس�جام، وال حتوي عىل 

مؤرّشات أو دالالت سلبّية. 

اجلدول 1: تعريفات منّظمة اهلجرة الّدولّية ملفهوم االنسجام
املصدر: معجم مصطلحات اهلجرة، منّظمة اهلجرة الّدولّية، 2009

االندماجاالنسجام الّثقافّياالستيعاب أو االحتواء
االستيعاب: يعني أن تتكّيف 
مجموعة إثنّية أو اجتماعّية 

-في الغالب تكون أقّلّيًة- مع 
مجموعة أخرى. ويأتي بمعنى 

الّتغّير في الّلغات والّتقاليد 
والقيم واألفعال أو حّتى 

المصالح الحياتّية األساسّية، 
ومشاعر االنتماء. 

واالستيعاب حالة تذهب إلى 
أبعد من االنسجام الّثقافّي.

االنسجام الّثقافّي: يعني 
أن يتبّنى األشخاص أو 

المجموعات القادمة من ثقافة 
معّينة عناصر ثقافة أجنبّية 

)من حيث الخطاب واألفكار 
واألقوال واألفعال والقيم 
والّضوابط( على مراحل. 

واالنسجام الجزئّي أو الكّلّي 
ينجم عن الّتفاعل والّتماس 
بين الّثقافات المتباينة عن 
طريق الهجرة والعالقات 

الّتجارّية. 

االندماج: يعني العملية التي 
يعّد فيها المهاجرون جزًءا من 
المجتمع أفراًدا وجماعات. 

ولكي تتقّبل المجتمعات 
المهاجرين هناك متطّلبات 

تختلف من بلد آلخر.
االندماج ليس من مسؤولّية 

مجموعة واحدة دون غيرها، 
إّنما هو مسؤولّية المهاجرين 

والبلدان والمجتمعات 
المستضيفة ومؤّسساتها. 
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االنسجام الّثقايّف يف هذا املعنى هنج يذيب املهاجرين يف ثقافة املجتمعات املستضيفة بحسب 
تعري�ف االندماج. وكام يّتضح من الّتعريفات يتّم احلدي�ث عن عملّية أكثر بنيوّية يف االندماج 
يف س�ياق االنس�جام مع العاملة والّتعليم. ويف هذا الّس�ياق يبدو أّن سياس�ات االندماج اجلّيدة 
واملطّبقة يف أورّبا الغربّية حتديًدا جتعل املهاجرين أكثر مقاومًة لعدم املساواة .2 فاالندماج يؤّمن 

الّتمثيل البنيوّي للمهاجرين، ويعدهم بمستقبل مرق يف جمال الّتعليم والعاملة. 
م�ن جهة أخرى، يش�ري االندم�اج إىل عملّية ثنائّية اجلانب تتطّلب حتقيًق�ا متباداًل. ويف هذا 
املضامر جيري العمل مؤّخًرا عىل تكوين بنية يشّجع فيها املهاجرون عىل أداء دور فاعل يف أثناء 
االنس�جام. فيكون الرّتكيز ع�ىل فعالّيات مثل: انتش�ار دورات الّلغة، وإع�داد برامج الّتوجيه 
الّثق�ايّف، وتزوي�د املهاجري�ن بمعلوم�ات تفصيلّية ع�ن اإلج�راءات التي تتطّلب االنس�جام، 
وتقدي�م اخلدم�ات اإلرش�ادّية، وهيكلة الرّتتيب�ات القانونّية التي تتعّلق بمش�اركتهم يف احلياة 
الّتعليمّية والعملّية. يالحظ يف هذه املرحلة أّنه من األمّهّية بمكان أن حيّقق املهاجرون انسجاًما 

مع املجتمعات التي يعيشون فيها من دون أن ينسلخوا عن ثقافتهم.3 
يدور حمور البحث يف هذه الدراس�ة حول أّي واحدة من هذه الّتعريفات تنطبق عىل احلالة 
الرّتكّية، أو ما هنج االنسجام يف املؤّسسات العاّمة ويف املنّظامت غري احلكومّية؟ إّنه من الّصعب 
ا يف ه�ذا املوضوع يف العامل. ومن ثّم  أن جت�د يف الوق�ت احلارض دول�ًة قدوًة تبدي هنًجا نموذجياًّ
فإّن أعامل االنسجام والّسياسات التي طّبقتها تركيا -وهي التي حتتوي أكرب عدد من املهاجرين 
يف الع�امل- حيال املهاجرين خالل األعوام األخرية تس�تحّق الّتحليل والّتمحيص. وإّن األداء 
ال�ذي أبدت�ه أو الذي س�تبديه تركيا يف موضوع االنس�جام يمكن�ه أن يقّدم مث�ااًل حيتذى به يف 
الع�امل. الّنقط�ة املحورّية هنا هي مدى إس�هام املدنّيني يف هذه العملّية، وم�دى إمكانّية الّتعاون 

مع املؤّسسات العاّمة. 

ال�ّسيا�سات الكّلّية حيال ان�سجام المهاجرين في تركيا:
مل تس�تحدث تركي�ا سياس�ات موّجه�ًة إىل املهاجري�ن إاّل يف وقت قريب م�ى، رغم أهّنا 
تش�ّكل معرًبا للمهاجرين منذ س�نني طويلة، وم�ع ذلك أصبحت يف الّس�نوات املاضية مركًزا 
للمهاجرين، وهذا محلها عىل رسم سياسات اهلجرة املستدامة. ورغم أّن تركيا استقبلت آالف 
املهاجري�ن من دول اجلوار الفاّرين من ويالت احلروب يف القرن العرين، فإّن نقطة انعطاف 
تركي�ا يف موض�وع اهلجرة كانت احلرب الّس�ورّية التي اندلعت ع�ام 2011، وال تزال رحاها 
تدور إىل اليوم، فاملهاجرون الّسورّيون اّلذين كّنا نذكرهم يف األعوام األوىل من احلرب باملئات 
واأللوف بلغ عددهم اليوم أربعة ماليني تقريًبا، بحسب األرقام الّرسمّية4. هذه احلالة الطارئة 
االس�تثنائّية اس�تدعت ترتيبات قانونّية، حيث بدئ بس�ّن الرّتتيبات القانونّية بش�أن املهاجرين 
عام 2013، والتزال مستمّرًة إىل يومنا هذا، وترّكز يف جّلها عىل اإلقامة والعاملة والّتعليم. إّن 
ا للمّرة األوىل يف قانون األجانب واحلامية الّدولّية  موضوع انسجام املهاجرين أخذ طابًعا قانونياًّ

الذي صدر عام 2013.
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الماّدة -96 الن�سجام:
يمكن للمديرّية العاّمة إلدارة اهلجرة أن ختّطط فعالّيات االنسجام، ضمن اإلمكانّيات   )1(
املاّدّية واالقتصادّية، مس�تعينًة بمقرتحات وإس�هامات املؤّسس�ات العاّم�ة واإلدارات املحّلّية 
واملنّظ�امت غ�ري احلكومّية واجلامعات واملنّظامت الّدولّية؛ بغية تس�هيل االنس�جام املتبادل بني 
املجتمع الرّتكّي واألجانب أو طالبي الّلجوء، أو األشخاص اّلذين هم يف وضع احلامية املؤّقتة، 
واكتس�اب املعلومات واملهارات التي من ش�أهنا أن تس�ّهل عليهم الّتحّرك بمفردهم من دون 
احلاجة إىل شخص ثالث يف مجيع جماالت احلياة االجتامعّية يف بلدنا، أو يف البلدان التي استقّروا 

فيها من جديد، أو يف بلداهنم لدى العودة إليها. 
يمكن لألجانب املش�اركة يف الّدورات التي تتناول املستويات األساسّية من احلقوق   )2(
والواجب�ات املرتّتبة عليهم فيام يتعّلق بالبنية الّسياس�ّية يف بلدنا ولغت�ه ونظامه القانويّن وثقافته 

وتارخيه. 
بإمكان املديرّية العاّمة إلدارة اهلجرة أن تتعاون مع املؤّسسات العاّمة واملنّظامت غري   )3(
احلكومّية لنر دورات يف االس�تفادة من اخلدمات العاّمة واخلاّصة، والوصول إىل الّنش�اطات 
الّتعليمّي�ة واالقتصادّي�ة، واالّتصال االجتامع�يّ والّثق�ايّف، وتلّقي اخلدمات الّصّحّي�ة العاّمة، 

والّتعليم عن بعد، وفعالّيات الّتعريف والّتوعية األخرى بأنظمة مشاهبة. 
متن�ح املاّدة 91 من قانون األجان�ب واحلامية الّدولّية املديرّية العاّمة إلدارة اهلجرة صالحّية 
تأم�ني انس�جام األجانب يف بلدن�ا. فتعم�ل املديرّية العاّم�ة إلدارة اهلجرة عىل تس�يري األعامل 
واإلجراءات املتعّلقة بتطبيق اإلس�رتاتيجّيات والّسياس�ات اخلاّصة باهلجرة، وحتقيق الّتنس�يق 
بني املؤّسسات واهليئات يف هذا املجال، ودخول األجانب إىل تركيا وخروجهم منها، وإقامتهم 
يف تركيا، وطردهم خارج األرايض الرّتكّية، واحلامية الّدولّية، واحلامية املؤّقتة، وضحايا االجّتار 
بالبر. واهلدف من تأسيس هذه املديرّية العاّمة ذات البنية املدنّية هو تأمني إدارة األعامل يف هذا 
املج�ال من قبل آلّيات متخّصصة مفتوحة عىل الّتجديد والّتع�اون الّدويّل، ومتابعة للّتطّورات 

واملستجّدات، وباختصار، تأمني آلّيات تستطيع مواكبة البنية الّديناميكّية للعملّيات.5  

الّشكل 1: الرّتتيبات القانونّية بشأن املهاجرين القرسّيني يف تركيا

اإيبك جو�سكن واأوزلم كوج
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وم�ن أهّم اخلدمات الت�ي تقّدمها املديرّية العاّمة إلدارة اهلج�رة اخلدمات التي تقّدمها عرب 
مركز الّتواصل مع األجانب )YİMER( الذي استحدث يف بنية رئاسة دائرة االنسجام، فقد 
لوحظ تنّوع وارتفاع يف حاجة املهاجرين مّمن هم يف أوضاع خمتلفة، والس�ّيام الّس�ورّيني اّلذين 
ه�م يف وض�ع احلامية املؤّقتة- إىل املعلوم�ات والّتوعية، فقّدم مرك�ز YİMER هذه اخلدمات 
بلغته�م، وه�ذا يعّد عم�اًل مهاماًّ من أج�ل حتقيق االنس�جام. فبدأ خ�ّط YİMER 157 يقّدم 
خدماته بالّلغة الرّتكّية واإلنكليزّية والعربّية والّروسّية، ثّم أضيفت الّلغتان األملانّية والفرنسّية يف

 

 1 أبريل/ نيسان 2016، فأصبح يقّدم خدماته بسّت لغات عىل مدار 24 ساعًة طيلة األسبوع. 
وعرب االّتصال باخلّط YİMER 157 يمكن لألجانب احلصول عىل املعلومات املتعّلقة بأمور، 
مث�ل الفيزا واإلقامة واحلامية الّدولّية واحلامية املؤّقت�ة، إضافًة إىل أّن هذا اخلّط هو خّط اإلخبار 
واملس�اعدة من أجل ضحايا االجّت�ار بالبر. ويعمل يف خ�طّ YİMER 157 أجانب يتلّقون 
االتص�االت، وي�زّودون األجان�ب املّتصلني باملعلوم�ات، ويتلّق�ون أيًضا الّش�كاوى املتعّلقة 
بجميع املوضوعات التي تدخل ضمن جمال عمل املديرّية العاّمة إلدارة اهلجرة، ويرسلوهنا إىل 

الوحدات املعنّية ضمن املديرّية العاّمة، ويتابعوهنا، ثّم خيربوهنم بنتيجتها.6  
ال ش�كّ أّن ماهّي�ة األرضّية القانونّية التي ينتقل فيها إىل الّتعلي�م والعاملة حتمل أمّهّيًة كبريًة 
عندما يدور احلديث عن سياس�ات االنس�جام. فالّسورّيون بفضل مرسوم احلامية املؤّقتة الذي 
دخ�ل حّي�ز الّتنفيذ يف أكتوبر/ ترين األّول 2014 نالوا ح�قّ الوصول إىل اخلدمات الّصّحّية 
والّتعليمّية واملعونات االجتامعّية يف تركيا.7  فيام بعد صدر تعميم اخلدمات الّتعليمّية والرّتبوّية 
م�ن أج�ل األجان�ب ذي الرق�م 21/ 2014 يف 23 س�بتمرب/ أيل�ول 2014، فحدث ضامن 
الّتعلي�م لألطفال الّس�ورّيني، وتقديمه ضم�ن مقاييس معّينًة.8  ويالح�ظ للمّرة األوىل وجود 
خط�ط لتعليم الاّلجئ�ني يف اخلّطة اإلس�رتاتيجّية لألعوام 2015-2019 الت�ي نرهتا وزارة 
الرّتبية الوطنّية9. فأسفر عن كّل هذه األعامل التحاق األطفال الّسورّيني باملدارس بنسبة 60 % 
أو يزي�د10.  كام أّن مراكز الّتعليم املؤّقتة التي فّعلت خّصيًصا للمهاجرين القرسّيني الّس�ورّيني 
يف تركي�ا، الت�ي تقّدم الّتعليم اعتامًدا عىل املنهاج الّدرايّس املش�رتك الع�ريّب والرّتكّي- كانت يف 
ل عائًقا أمام تعّلم األطفال الّسورّيني  ا تش�كّ بدايات األزمة حالاًّ للحاالت الّطارئة، لكّنها حالياًّ
الّلغة الرّتكّية بش�كل فاعل. فأوس�اط مراكز الّتعليم املؤّقتة املكّونة من األطفال الّسورّيني دون 
غريهم تتمّتع بمزيد من الّتجانس مقارنًة بأوس�اط املدارس احلكومّية حيث الّطاّلب األتراك، 
وهذا األمر كان تقييمه س�ّيًئا من حيث االنس�جام. وهلذا الّس�بب تبّن�ت وزارة الرّتبية الوطنّية 
سياس�ًة حتّقق انتقال األطفال الّس�ورّيني من مراك�ز الّتعليم املؤّقتة إىل امل�دارس احلكومّية عىل 

مراحل.11  
ويف جمال العاملة واالس�تخدام أعّد "مرس�وم تراخيص عمل األجانب اّلذين هم يف وضع 
احلامية املؤّقتة" استناًدا إىل املاّدة 29 من مرسوم احلامية املؤّقتة التي تنّظم وصول اّلذين تشملهم 
احلامي�ة املؤّقتة إىل س�وق العم�ل، وإىل املاّدة 91 من القانون ذي الرق�م 6458 املدرجة بعنوان 

المهاجرون ق�سًرا والن�سجام الجتماعي في تركيا
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"احلامية املؤّقتة"، ودخل حّيز الّتنفيذ بعد نره يف اجلريدة الّرسمّية بتاريخ 15/ 01/ 2016، 
وذلك لتحديد أصول وأسس عمل األجانب مّمن هم حتت احلامية املؤّقتة. 

وبحس�ب هذا املرسوم يس�تطيع األجانب مّمن هم حتت احلامية املؤّقتة أن يعملوا ضمن حدود 
الوالية املشار إليها يف هوّيتهم، وخيضع عملهم للقوانني الرّتكّية. وتصدر تراخيص عمل األجانب 

لعام واحد، ومتكن مراجعة اجلهة املعنّية لتجّدد قبل سّتني يوًما من انتهاء مّدهتا. 12  

يبنّي اجلدول2 عدد الّسورّيني اّلذين حصلوا عىل تراخيص العمل خالل الفرتة املمتّدة من 
2011 لغاي�ة 2016. يالح�ظ من اجلدول2 وجود ارتفاع يف ع�دد تراخيص العمل املمنوحة 
ا إذا ما تّم األخذ باحلس�بان عدد الّس�ورّيني  للّس�ورّيني م�ع تقّدم الوق�ت، ولكّنه منخفض جداًّ

اّلذين تشملهم احلامية املؤّقتة.13  
نع�م، قطعت أش�واط ال بأس هبا من أجل االنس�جام ع�ىل الّصعيد القان�ويّن، ولكّن األمر 
بحاجة إىل مزيد من العمل من أجل حتقيق الفاعلّية يف الّتطبيق. إضافًة إىل ذلك، يمكننا القول: 
إّن الرّتتيبات القانونّية رّبام حتتاج إىل مزيد من الوقت ملالمسة آثارها امليدانّية؛ ألهّنا دخلت حّيز 
الّتنفيذ حديًثا. وال ننس�ى أّن توعية املهاجرين بش�كل س�ليم وكامل تش�ّكل العنرص األهّم يف 
إدارة عملّية االنسجام الفّعال. ولتحقيق ذلك ال بّد من الّتعاون والّتنسيق الكبري بني اإلدارات 

املحّلّية واملؤّسسات العاّمة واملنّظامت غري احلكومّية. 

الإدارات المحّلّية واأعمالها المتعلقة بالن�سجام:
إّن الّدور الذي تؤّديه اإلدارات املحّلّية يف عملّية انس�جام املهاجرين ال يقّل أمّهّيًة عن دور 
األرضّي�ة القانونّي�ة، ال بل هو أكثر أمّهّي�ًة، لكوهنا يف متاس مبارش مع املهاجري�ن. ومن ثّم فإّن 
إضافة هذا احلكم: "البلدّية تقوم أو تطلب القيام بخدمات االنسجام املوّجهة إىل املهاجرين... 
برط أن تكون حمّلّيًة مش�رتكًة" إىل املاّدة 14 من قانون البلدّيات ذي الرقم 5393 التي تنص 
ع�ىل "مه�اّم البلدّيات ومس�ؤولّياهتا"، وإضاف�ة عبارة "تس�يري اخلدمات ذات الّصل�ة باهلجرة 
الّرعّي�ة وغ�ري الّرعّية عن�د احلاجة" باعتبارها البن�د )t( إىل الفقرة األوىل م�ن املاّدة 15 من 
القان�ون ذات�ه، وإضافة موضوع اهلجرة واالنس�جام إىل مهاّم ومس�ؤولّيات اإلدارات املحّلّية، 

وتبيان الّصفة الوظيفّية- أمور مهّمة من حيث قياس فعالّيات االنسجام.14  

اجلدول 2: عدد تراخيص العمل املًمنوحة للّسورّيني بحسب األعوام
املصدر: إحصائّيات وزارة األرسة والعمل واخلدمات االجتامعّية.
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تعمل المديرّية العاّم�������ة لإدارة الهجرة على 
المتعّلق�������ة  والإج�������راءات  الأعم�������ال  ت�سيي�������ر 
ة  بتطبيق الإ�ستراتيجّيات وال�ّسيا�سات الخا�سّ
بالهجرة وتحقي�������ق الّتن�سيق بين الموؤ�ّس�سات 
والهيئات في هذا المج�������ال ودخول الأجانب 

اإلى تركيا وخروجهم منها

ا بني أكث�ر الواليات حتّماًل ألعب�اء املهاجرين. وقد  ت�أيت إس�طنبول وكّلس وعينت�اب حالياًّ
اس�تعني بأمثلة حسنة إلجراء تقييم قصري حول ماهّية الّنهج الذي تناولت به اإلدارات املحّلّية 

هذا املوضوع، وماهّية الّتطبيقات التي مّتت لتأمني االنسجام يف هذه الواليات. 
يف مطل�ع ع�ام 2017 جتاوز عدد س�ّكان عينت�اب 2.300.000 ش�خًصا مع الّس�ورّيني 
ان أّدى إىل زيادة احلاجة إىل اخلدمات  اّلذين يعيش�ون فيها. هذا االرتفاع الرّسيع يف عدد الّس�كّ
االجتامعّية، فبدأت بلدّية مدينة عينتاب الكربى بتسيري نشاطات االنسجام االجتامعّي؛ تلبيًة هلذه 

االحتياجات واخلدمات، وعملت عىل تطوير االنسجام 
االجتامعّي بني املجتمع املس�تضيف، والّس�ورّيني اّلذين 
ه�م حتت احلامي�ة املؤّقتة، وذلك من خ�الل إنجاز أعامل 
بالّتع�اون م�ع مديرّية ف�رع ش�ؤون املهاجري�ن، ومركز 
الّضيوف الّس�ورّيني للّتعليم واملعلومات، ومركز جمتمع 
األنص�ار، ومرك�ز املجتم�ع الّتابع لبلدّي�ة مدينة عينتاب 
الك�ربى، ومركز ص�دى الّنس�ائّي للّتطوي�ر والّتضامن، 
ومركز غيزم دوغان للّتعليم الّتجريبّي، ومركز البحوث 
االجتامعّي�ة )SARMeR(، ودورات غ�ازي عينت�اب 

للفّن وتعّلم املهن )Gasmek(، ومالجئ الّنساء. 
وجت�رى فعالّي�ات عديدة لتأمني االنس�جام املجتمعّي يف كّلس التي تس�تضيف 130 ألف 
ش�خص من ضحايا احلرب الّس�ورّية، إضافًة إىل تعدادها الّس�كايّن البالغ 93 ألًفا. ويف مقّدمة 
هذه الفعالّيات تأيت املراكز الّنس�ائّية لتعّلم املهن التي تقيمها بلدية كّلس. فهناك 12 مركًزا من 
ا. يف هذه املراكز التي أخذت عىل عاتقها تعزيز الّروابط  ه�ذا الّن�وع مكّوًنا من 75 عاماًل ميدانياًّ
املجتمعّية، وإزالة عائق الّلغة، وتعزيز الّروابط بني املجتمع املس�تضيف والاّلجئني الّس�ورّيني، 
وتقام دورات تعليمّية يف جمال احلالقة وتصفيف الّش�عر والعناية بالبرة، وتعّلم الّلغة الرّتكّية 
قراءًة وكتابًة، والكمبيوتر، وفّن الّطهو، وحياكة الّسّجاد، والفنون اليدوّية، وتعّلم قراءة القرآن 

الكريم، والّتعليم الّتحضريّي. 
وت�ؤّدي بلدّي�ة باغجل�ري دوًرا فاعاًل يف عملّية االنس�جام املجتمعّي باس�تضافتها 55 ألف 
الجئ س�ورّي، واألعامل التي تنجزها يف هذا الّش�أن. فهناك العديد م�ن الفعالّيات التي تقوم 
هب�ا بلدي�ة باغجلري التي أحدث�ت يف بنيتها وحدات م�ن أجل األعامل املتعّلق�ة باملهاجرين من 
قبيل "جملس الاّلجئني"، و"وحدة اهلجرة واالنس�جام". فإىل جانب تقديم املعونات اإلنس�انّية 
والّتعليمّي�ة أقحم  الاّلجئون الّس�ورّيون يف جملس املتطّوعني وجمل�س األطفال، واعتمد تعزيز 
العالقة بني املجتمعني: املس�تضيف واملستضاف أساًس�ا لتحقيق االنسجام االجتامعّي. كام أّن 
بلدّي�ة باغجل�ري تقّدم الّدعم الّتعليمّي لألطفال الّس�ورّيني يف بيوت املعرف�ة جنًبا إىل جنب مع 
األطفال األتراك، ويس�اعد ذلك عىل االنخراط يف املجتمع. وبفضل مراكز العمل جيري دعم 
الّس�ورّيني الباحث�ني عن العم�ل يف موضوع العاملة. وهن�اك أيًضا مروع�ات وأعامل عديدة 

المهاجرون ق�سًرا والن�سجام الجتماعي في تركيا
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تنج�ز لتأمني اط�الع مواطني البلدين عىل ثقافة بعضهام، ففي مركز امل�رأة واألرسة والّثقافة يف 
مبنى بلدية باغجلري عىل س�بيل املثال، تطهو الّنس�اء الّس�ورّيات واألتراك املقيامت يف باغجلري 

املأكوالت الّشعبّية، ويعّلمن بعضهّن طريقة حتضريها، ويبنني الّصداقات. 
وأخرًيا يمكن القول: إّن األعامل التي تقوم هبا اإلدارات املحّلّية من أجل االنس�جام ترّكز 
عىل الّنس�اء واألطف�ال حتديًدا، فتقيم يف الغال�ب دورات لتعليم الّلغة الرّتكّي�ة، وأخرى لتعّلم 
امله�ن. ويمكن القول إّن إقامة هذه الفعالّيات التي تش�مل املجتمع املس�تضيف مقاربة إجيابّية 
ا، إذ إّن تقّدم عملّية االنسجام بشكل ثنائّي اجلانب -أي التي تشمل املجتمعني: املستضيف  جداًّ

واملستضاف- سوف يعطي نتائج أفضل عىل املدى الّطويل. 

ّلة بالن�سجام: المنّظمات غير الحكومّية واأعمالها ذات ال�سّ
ين�ّص البن�دان 1 و3 من املاّدة 96 م�ن قانون األجان�ب واحلامية الّدولّية ع�ىل الّتعاون مع 
املنّظامت غري احلكومّية لتسيري عملّية االنسجام. فاحلديث عن هذا األمر عىل الّصعيد القانويّن 
مقاربة حسنة؛ ألّن الرّتتيبات القانونّية هلا أمّهّية كبرية يف إسهام املنّظامت غري احلكومّية يف عملّية 
االنس�جام من حيث الّتحّكم امليدايّن والّت�امس احلقيقّي. واألعامل التي حتصل يف املجال املديّن 
أقرب إىل املهاجرين واملجتمع املس�تضيف من حيث االتصال، ويمكنها أن تؤّمن إس�هاًما أكثر 
فاعلّي�ًة. وال ش�ّك أّن هناك عدًدا كبرًيا من املنّظامت غ�ري احلكومّية التي تنجز أعاماًل ذات صلة 
باملهاجرين. وبام أّننا ال نس�تطيع أن نتحّدث عنه�ا مجيًعا يف هذا املقال، فقد آثرنا أن نقّدم أعامل 
ل قدوًة. فتأيت منّظمة اهل�الل األمحر الرّتكّية يف مقّدمة  بع�ض املنّظامت غري احلكومّية التي تش�كّ
املنّظ�امت الت�ي تؤّدي دوًرا كبرًيا عرب املعونات اإلنس�انّية التي تقّدمها للّس�ورّيني منذ أول أّيام 
األزمة الّسورّية. وقد أبدت منّظمة اهلالل األمحر الرّتكّية التي تعّد أقدم املنّظامت غري احلكومّية 

يف تركيا جتربتها هذه يف أعامل االنسجام بام لدهيا من تراكامت تارخيّية تعود إىل 150 عاًما. 
إّن مديرّي�ة اهلج�رة وخدم�ات الاّلجئني يف بنية منّظمة اهلالل األمح�ر الرّتكّية تأيت يف مقّدمة 
، وعملّي�ات اإلغاثة  املؤّسس�ات الت�ي تعم�ل عىل تس�يري فاعل ألعامل االنس�جام االجتامع�يّ
الّطارئة للمهاجرين يف تركيا، وذلك يف إطار األزمة الّس�ورّية وعملّيات اإلغاثة اإلنس�انّية. إىل 
جانب املساعدات العينّية والّنقدّية التي تقّدمها جلميع األجانب املسّجلني يف تركيا واملحتاجني 
إىل املس�اعدة، إذ إّن لدهي�ا العديد من األعامل التي تنجزها ع�ن طريق مراكز املجتمع، يف إطار 
برنامج االنس�جام االجتامعّي. أّسس�ت مراكز املجتمع بدايًة يف أورفة عام 2015، ثّم ما لبثت 
(، وقونية، وأنق�رة، وكّلس، وبورصة،  أن افتتحت يف إس�طنبول )بش�ّقيه األناض�ويّل واألوريّبّ
وإزمري، وأضنة، ومرس�ني، وعينتاب، وأنطاكية، وقيرصي، ومرعش، وماردين، ليبلغ عددها 
اإلمجايّل 15 مركًزا، يقّدم اخلدمات للمهاجرين واملجتمع املس�تضيف، ويسرّي أعامل االنسجام 
االجتامعّي. ومن أجل تعزيز االنس�جام االجتامعّي جيمع بني أناس من جمتمعات خمتلفة للقيام 
بالّنش�اطات االجتامعّي�ة والّثقافّي�ة. يف إطار ه�ذه األعامل توّصل إىل 105.978 ش�خًصا عن 
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طريق القيام بنش�اطات للّتحفي�ز عىل بناء عالقات طّيبة بني املهاجرين واملجتمع املس�تضيف، 
وتعزيز الّصداقة يف عموم املجتمع بإزالة األحكام املسبقة بحّق املهاجرين. 

وإضافًة إىل مراكز املجتمع، تأّس�س مركز الّش�هيد رسحات أوندر حلامية األطفال يف أنقرة 
يف م�ارس/ آذار 2017، ليق�ّدم الّدعم الّنفّي واالجتامعّي لألطفال وذوهيم، مس�تعيًنا بطرق 
الّتعلي�م الّنظام�ّي املوّج�ه لألطفال م�ن الفئ�ة العمرّية -6 18 عاًم�ا ضمن احلق�ول الّصديقة 
لألطفال )ÇDA( واحلقول الّصديقة للّش�باب )GDA(، والقيام بنشاطات هتدف إىل حتقيق 
االنس�جام االجتامعّي حت�ت عناوين، مثل الّنظاف�ة العاّمة، وبلطجة األقران، وإقامة ورش�ات 
العمل والّس�يمينارات وال�ّدورات الّتعليمّية. تتضّمن منّظمة اهلالل األمح�ر الرّتكّية 22 مركًزا 
ا، ومرك�ًزا واحًدا حلامية األطفال، وبنيت�ني جّوالتني، و3  لإلي�واء املؤّق�ت، و15 مركًزا جمتمعياًّ
مراكز لألطفال والّش�ّبان، وهتدف من خالل هذه الوحدات إىل تعزيز االنس�جام بني املجتمع 

الرّتكّي واملهاجرين، وحتسني ظروف معيشتهم.15  
هن�اك منّظمة أخرى أّسس�ت مع اندالع حرب البوس�نة عام 1992، ه�ي )منّظمة اإلغاثة 
اإلنس�انّية وحقوق اإلنس�ان واحلّرّي�ات - İHH( الرّتكّية، وأصبح�ت يف وقت قصري واحدًة 
م�ن املنّظ�امت الّرائدة يف جمال اإلغاثة اإلنس�انّية، وإح�دى أهّم الفاعلني يف عملّية االنس�جام. 
تعمل منّظمة اإلغاثة الرّتكّية İHH عىل تغطية احتياجات الّسورّيني الّنازحني منهم يف بالدهم 
والاّلجئ�ني املقيم�ني يف تركي�ا، من�ذ بداية احل�رب. وتقّدم هلم املعون�ات اإلنس�انّية من املأوى 
والّتعلي�م والّصّحة والغذاء، وختّفف آثار احلرب عىل الّس�ورّيني من خالل 9 مراكز تنس�يقّية. 
هناك ختمينات بأّن احلرب الّس�ورّية أسفرت عن تيتيم 600 ألف طفل خالل األعوام اخلمسة 
املاضي�ة. ومنّظم�ة اإلغاثة الرتكية İHH التي تعمل منذ تأسيس�ها عىل مس�اعدة اليتامى تقّدم 
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لألطفال اليتامى اّلذين جلأوا إىل تركيا قادمني من سوريا مجيع احتياجاهتم من الّتعليم والّصّحة 
وامل�أوى والّدعم الّنف�ّي واالجتامعّي واألمن. يف هذا املضامر أّسس�ت منّظمة اإلغاثة الرّتكّية 
بالّتع�اون م�ع مجعّي�ة راف اخلريّية القطرّي�ة، مدين�ة راف- İHH لألطفال الّس�ورّيني اليتامى 
يف الّرحيانّي�ة عام 2017، لتلبي�ة احتياجاهتم كاّفة، ودعمهم من الّناحيتني املعنوّية واجلس�دّية، 
وختفي�ف آثار احلرب عنه�م، وحتقيق أمنهم، وتطوي�ر مهاراهتم االجتامعّية، وتش�جيعهم عىل 

االنسجام مع املجتمع الرّتكّي 16.  

تشّكل الّنساء العنرص اآلخر الذي ال يقّل أمّهّيًة عن األطفال يف عملّية االنسجام. إذ يوجد 
يف تركيا بعض املنّظامت غري احلكومّية التي تقوم بأعامل االنسجام بحيث ترّكز عىل الّنساء فقط، 
وخري مثال عىل ذلك مجعّية املرأة والّديمقراطّية )KADEM( التي تنّفذ مروعات االنسجام 
املختلف�ة م�ن أجل الّنس�اء الّس�ورّيات الّلوايت أج�ربن عىل اهلج�رة إىل تركيا هرًب�ا من ويالت 
احل�رب الت�ي تدور رحاها منذ عام 2011. وتتعاون مع بلدّي�ة مدينة صقارية الكربى يف إطار 
"مروع االنس�جام املجتمعّي املوّجه للّنس�اء والعوائل الّسورية الاّلجئة"، للقيام بنشاطات، 
مثل: نش�اطات اإلدراك املجتمعّي، وورش�ة عمل االنس�جام املجتمعّي املوّجه للّنساء واألرس 

تقوم وزارة األرسة والعمل واخلدمات االجتامعّية بالعديد من األعامل املتعّلقة باألطفال 
املفتقري�ن إىل مرافق. وتقّدم هلم اخلدمات بموجب امل�اّدة 66 من قانون األجانب واحلامية 
الّدولّية ذي الرقم 6458. وبعد إمتام تسجيل طلبات جلوء هؤالء األطفال من قبل املديرّية 
العاّمة إلدارة اهلجرة بالواليات يوّجهون إىل مديرّية األرسة والعمل واخلدمات االجتامعّية 
بالوالي�ات. ويف مراكز دعم األطف�ال املختّصة يف جماهلا تقّدم اخلدم�ات إىل األطفال حتت 
احلامي�ة عموًما، من 12 عاًم�ا وما فوق. أّما األطفال من الفئة العمرّية -0 12 عاًما فتكون 
رعايته�م يف بيوت األطفال، من�ذ وضعهم حتت احلامية مع األطفال األتراك. وقد بلغ عدد 
األطف�ال املوضوع�ني حتت احلامية والّرعاي�ة 704 طفاًل؛ وضع 486 منه�م يف 10 مراكز 
لدعم األطفال، و218 منهم يف املنّظامت األخرى، بحلول شهر أغسطس/ آب 2018. 

املصدر: الّلقاء مع املسؤولني يف وزارة األرسة والعمل واخلدمات االجتامعّية.
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الّس�ورّية الاّلجئة، ودراس�ات حول الّنس�اء الاّلجئات يف جمال االقتص�اد واالجتامع والّتعليم 
واألم�ن، واحلامية املؤّقتة وإع�داد دليل الّتوعية واإلرش�اد وتوزيعه، وتفعيل ورش�ات العمل 
الّتعليمّية للّنساء يف مراكز الّتعليم املؤّقتة، ودورات تعليم الّلغة الرّتكّية، وسيمينارات االّتصال، 
ودورات تعليمّي�ة للمه�ن واكتس�اب املعلوم�ات وامله�ارات، وورش�ات العم�ل الّتطبيقّي�ة، 
وفعالّي�ات اإلرش�اد، ودورات تعليمّي�ة ح�ول األرسة، ودورات م�ن أجل اهلواي�ات. وهناك 
م�روع آخر جلمعّية املرأة والّديمقراطّية بعنوان "الّنس�اء يف طري�ق اهلجرة"، هتدف من خالله 
إىل حتليل مش�كالت الاّلجئني واحتياجاهت�م، وتزويدهم بمعلومات حول حقوقهم القانونّية، 
وإزالة األفكار اخلاطئة واألحكام املسبقة بشأن الاّلجئني، وطرح املامرسات اجلّيدة املعمول هبا 
يف العامل بش�أن االنس�جام. كام يوجد يف بنيتها مركز البحوث االجتامعّية واالقتصادّية للّنس�اء 
الاّلجئ�ات الذي يتضّمن فريًقا لتحقيق االنس�جام الّنفّي واالجتامع�يّ واالقتصادّي، والذي 

يقّدم دورات تعليمّية لّلغتني الرّتكّية والعربّية، واحلاسوب والّتصوير الفوتوغرايّف .17 
يف أعق�اب ق�دوم 500 ألف ش�خص إىل تركي�ا إّبان األزم�ة اخلليجّية 1991 ًأّسس�ت يف 
أنق�رة مجعّي�ة الّتضامن مع الاّلجئ�ني واملهاجري�ن )SGDD( بدعم األمم املّتح�دة وجمموعة 
م�ن األكاديمّي�ني ع�ام 1995. فكانت أّول مجعّي�ة يف تركيا حيمل اس�مها مفه�وم "الاّلجئ". 
وتقوم هذه اجلمعّية يف إطار االنس�جام بأعامل من ش�أهنا أن تس�ّهل اندماج الاّلجئني يف احلياة 
االجتامعّية جنًبا إىل جنب مع الّسّكان املحّلّيني؛ لتحقيق الّسالم بني املجتمعات، وتفتتح مراكز 

الّسالم والفّن، وتقيم أنشطًة متعّددًة يف جمال االنسجام املجتمعّي.18  
وثّم�ة جم�ال جوهرّي آخر فيام يتعّلق بانس�جام املهاجرين، هو جم�ال احلقوق، إذ ينبغي عىل 
املهاجرين أن يكونوا عىل إحاطة تاّمة بحقوقهم وواجباهتم، وأن ينّفذوها. فهناك مجعّية املواطنة 
)HYD( التي أّسست جمالس الاّلجئني يف نقابة املحامني يف املنطقة بالّتعاون مع نقابة املحامني 
يف أورفة، بغية دعم املهاجرين من الّناحية القانونّية، وتقوم بأعامل يف نقابات املحامني هلا عالقة 
بالّدع�م القانويّن. إضافًة إىل ذلك أّسس�ت عي�ادة احلقوق يف كّلّية احلقوق بجامعة إس�طنبول؛ 
لكي يكتسب طاّلب كّلّية احلقوق املعلومات واخلربات فيام يتعّلق بحقوق الاّلجئني، وأجرت 
دراس�ات عدي�دًة يف ه�ذا املوضوع. وهن�اك العديد م�ن املنّظامت غ�ري احلكومّية، مث�ل مجعّية 
املظلوم�ني، ومجعّية الاّلجئني، ووقف تطوير امل�وارد البرّية )İKGV(، ومجعّية الّتضامن مع 
املهاجرين والاّلجئني، ومجعّية حقوق اإلنس�ان )İHD(، ومجعّي�ة دعم احلياة، مفّوضّية األمم 
املّتح�دة العليا لش�ؤون الاّلجئني، ومركز توعي�ة املجتمع، ومجعّية البحوث العلمّية واأللس�ن 
األكاديمّية، ومجعّية اهلجرة- التي تقّدم الّدعم واخلدمات االستش�ارّية لاّلجئني الّس�ورّيني فيام 
يتعّل�ق باالستش�ارة القانونّية الفردّية حول اإلجراءات، والّدعم واالستش�ارة فيام خيّص رصد 
املراك�ز التي تعن�ى باإلعادة القرسّية، وحتديد انتهاكات احلق�وق، وانتهاك قانون حظر اإلعادة 
القرسّي�ة، والوص�ول إىل حال�ة الاّلج�ئ، والّدعم من أج�ل الوصول إىل اخلدم�ات واحلقوق 
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األساس�ّية، وتكوي�ن/ تطوير الوعي واإلدراك بش�أن حقوق الاّلجئ�ني واملهاجرين، والعمل 
الّدفاعّي، وحاالت ممارسة الّضغوطات، وتطوير القدرات.19  

إّن أّول دلي�ل النس�جام املهاجرين أعّدت�ه منّظمة غري حكومّية بدع�م وزارة الّتنمية 20. يف 
ه�ذا الّدلي�ل املعّد بالّلغتني الرّتكّي�ة والعربّية توجد معلومات ش�املة توجيهّية للمهاجرين فيام 
يتعّل�ق بتاري�خ تركيا، والبنية القانونّي�ة يف تركيا، واألوضاع القانونّي�ة للمهاجرين، وحقوقهم 

وواجباهتم، والّنظام الّتعليمّي والّصّحّي، واملنّظامت غري احلكومّية، وحاالت الّطوارئ. 

الخاتمة والّتقييم:
هناك حاجة ملقاربة تشمل املهاجرين واملجتمع املستضيف؛ ألّن االنسجام ال يزال مفهوًما 
مل يّتفق عليه بصورة تاّمة. فال بّد من وجود مقاربات متعّددة اجلوانب لكي ال يميل االنس�جام 
ا أم اندماًجا، كام تطّرقنا إىل ذلك  إىل أن يأخذ مفهوم االنصهار، س�واء أس�ميناه انس�جاًما ثقافياًّ
يف بداية املقال. ويف سياس�ات االنس�جام املوّجهة للمهاجرين يف تركيا يوجد قبول عاّم ملقاربة 
سياس�ة االنس�جام م�ن دون طمس ثقافة املهاجري�ن اخلاّصة هبم. يف هذه الّنقط�ة ينبغي حتقيق 
مزيد من االرتفاع والّتنسيق يف تطبيقات اإلدارات املحّلّية واملنّظامت غري احلكومّية التي أوردنا 

أمثلًة عنها آنًفا. 
ورغ�م وج�ود بعض دراس�ات الّرصد اجلزئّي�ة لتحديد اآلث�ار امليدانّية ألعامل االنس�جام 
املذك�ورة أع�اله، ف�إّن هناك دراس�ات كب�ريًة نموذجّيًة مل تنّف�ذ بعد. فعند متحي�ص اإلجابات 
ع�ن األس�ئلة املوّجهة إىل الاّلجئني الّس�ورّيني في�ام يتعّلق باالنس�جام يف البعدي�ن االجتامعّي 
والّثق�ايّف يف إحدى الّدراس�ات اجلزئّية 21- لوحظ أّن بعد هذا االنس�جام جمال يتطّلب الوقت 
والّتسامح والّتخطيط لكال الّطرفني. وتشري العديد من الّدراسات التي أجريت يف هذا املضامر 
ان املحّلّيني؛ نتيجًة لتباي�ن الّلغة والّثقافة  إىل وقوع مش�كالت بني الاّلجئني الّس�ورّيني والّس�كّ
ونم�ط احلياة، وأّن هذه املش�كالت تؤّثر س�لًبا يف عملّية القبول واالنس�جام، وتبنّي أّن القبول 
املجتمعّي للمهاجرين مرتفع لدى املجتمع املس�تضيف يف إطار احلفاظ عىل الّتعاطف واملبادرة 
التي حيملها مفهوم "الّضيافة". أجل، تش�ري الّتقارير والّدراسات يف تركيا إىل وجود مستويات 

عالية من القبول املجتمعّي للمهاجرين، ولكّن املهّم هو استدامة هذه املستويات. 
ومن املهّم لكي تتحّقق االستدامة- تعزيز آلّيات الّتعاون واالستشارة واملشاهدة. ويف هذا 
املعنى ينبغي الرّتكيز عىل األعامل الفاعلة التي تقوم هبا اإلدارات املحّلّية بالّتعاون مع املنّظامت 
غ�ري احلكومّي�ة أكثر م�ن الرّتكيز عىل تلك الت�ي تقوم هب�ا اإلدارة املركزّية، وإجراء املش�اهدة، 

وحتليل اآلثار من املركز مهّم من حيث استمرارّية األعامل وفاعلّيتها. 
وأخرًيا يمكننا القول: إّن الّنامذج الّناجحة التي أنجزهتا أو التي س�تنجزها تركيا فيام يتعّلق 
بانس�جام املهاجرين س�تكون دلياًل ومرشًدا للقرن املقبل الذي يّتفق العديد من علامء االجتامع 
ع�ىل أّنه س�يكون ق�رن اهلجرة. ومن هنا ف�إّن الّتحّدي األك�رب أمام تركيا هو م�دى قدرهتا عىل 
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حتديث سياس�ات االنس�جام، م�ع تزايد تدّفق املهاجري�ن. والوضع احلايل يب�رّ باخلري، لكّننا 
نرى أّن الّتحليل الّصحيح لالحتياجات التي تشري إليها الّسياسات املركزّية أو أعامل اإلدارات 
املحّلّية أو املنّظامت غري احلكومّية، وتطبيقها بش�كل صحيح- من ش�أنه أن يقّلل هشاشة تركيا 

فيام يتعّلق بموضوع اهلجرة واالنسجام. 
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