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مقدمة

تســتضيف األرا�ضــي التركيــة مــا يزيــد عــن 4 مالييــن 
عــام  الســورية  الثــورة  انــدالع  منــذ  ســوري  الجــئ 
2011، حيــث اتبعــت تركيــا سياســة البــاب املفتــوح 
أو  قيــد  دون  أبوابهــا  ففتحــت   ،2016 عــام  حتــى 

القتــال. جحيــم  مــن  الفاريــن  أمــام  شــرط 

ركــزت سياســة الحكومــة التركيــة فــي الســنوات األولــى 
علــى اســتيعاب األعــداد الكبيــرة وتقديــم التســهيالت 
واملســاعدات لهــم علــى اعتبــار أن وجودهــم فــي تركيــا 
تغيــر الظــروف  مــع  إنســانية مؤقتــة ســتنتهي  حالــة 
الداخلــي  الصــراع  شــكل  تغيــر  أن  إال  ســوريا،  فــي 
دوليــة  أطــراف  ودخــول  والسيا�ضــي،  والعســكري 
عقــد  الســوري  الصــراع  ســاحة  علــى  وإقليميــة 
الحكومــة إلعــادة  دفــع  ممــا  بالغــة،  لدرجــة  املشــهد 
للمعطيــات   

ً
وفقــا الالجئيــن  تجــاه  سياســتها  تقييــم 

الجديــدة التــي تشــير إلــى أنــه ال يوجــد انفــراج يتعلــق 
القريــب. األمــد  فــي  الســورية  باملســألة 

الترـكـي  الشــعب  اســتقبل  الشــعبي  الصعيــد  وعلــى 
أن  إال  كبيــر،  وتعاطــف  بالغــة  بحفــاوة  الســوريين 
أزمــات  فــي  تركيــا  ودخــول  الســورية  األزمــة  طــول 
عوامــل  إلــى  باإلضافــة  واقتصاديــة،  سياســية 
مقاســة  غيــر  -حالــة  يبــدو  فيمــا   – خلقــت  أخــرى، 
مــن االنزعــاج الشــعبي مــن الوجــود الســوري كونــه 
الترـكـي،  الشــعب  علــى  أثــرت  التــي  املشــكالت  أحــد 

أبوابهــا  تركيــا  فتحــت 

للســــــــــــوريين الهــــــــاربين 

الحــرب  جحيــم  مــن 

شــروط،  دون  مــن 

سياســة  باتباعهــا 

حتــى  املفتــوح  البــاب 

.2016 عــام 
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ضــد  التحريــض  »حمــالت  ســاهمت  كمــا 
مــن  البعــض-  يصفهــا  -كمــا  الســوريين« 
قبــل بعــض األطــراف السياســية إلــى تركيــز 
االنتبــاه علــى أخطــاء الســوريين فيمــا بــدا 
سياســية،  مكاســب  لتحقيــق  محاولــة 
املرحــب  الشــعبي  العــام  الــرأي  وتغييــر 
الحــزب  علــى  والضغــط  بوجودهــم، 
الحاكــم وتســويق فكــرة تعثــره فــي إدارة هــذا 

امللــف.

تركــز  أنهــا  فــي  الورقــة  هــذه  أهميــة  تبــرز 
علــى حالــة مــن »االحتقــان الشــعبي« التــي 
باتــت تــؤرق األتــراك والســوريين علــى حــد 
ســواء، باعتبارها مرشــحة لزيادة الشــروخ 
فــي  وتســعى  الطرفيــن،  بيــن  االجتماعيــة 
عبــر  تجاوزهــا  محاولــة  إلــى  ذاتــه،  الوقــت 
أن  نرجــو  التــي  الحلــول  مــن  مجموعــة 
اإليجابــي.  والتعــارف  التكامــل  فــي  تســاهم 

كمــا تهــدف الورقــة – بتوصياتهــا العمليــة 
- إلــى تخفيــف »ظاهــرة« االحتقــان الشــعبي 
علــى  والعمــل  والســوريين،  األتــراك  بيــن 
جهــود  تعزيــز  إلــى  باإلضافــة  تطويقهــا، 
االندمــاج بيــن الطرفيــن، مــن خــالل لفــت 
التــي  الضعــف  نقــاط  بعــض  إلــى  النظــر 
جديــدة  مشــاكل  لخلــق  اســتغاللها  يمكــن 
 ، الســوري  الترـكـي  التعايــش  صفــو  تعكــر 
أن  يمكــن  وأدوات  حلــول  عــدة  واقتــراح 
تســاهم فــي تطويــق هــذه الظاهــرة الســلبية 

وآثارهــا.  

1  تــم اســتطالع رأي أكاديمــي ســوري مختــص فــي علــم االجتمــاع يتمتــع بعالقــات واســعة مــع العديــد مــن األطــراف التركيــة مــن 
للغــة  فــي هــذا املجــال، ومعلمــة  للغــة العربيــة املوجــه لألتــراك تملــك خبــرة 4 ســنوات  مختلــف التوجهــات، ومديــرة مركــز تعليــم 
العربيــة تختــص بتعليــم األجانــب منــذ 3 ســنوات، باإلضافــة إلــى أكاديميــة ســورية وعــدد مــن العامليــن فــي مؤسســات املجتمــع املدنــي 

الســورية وذلــك فــي شــهر شــباط 2019.

2-  تــم التواصــل مــع 4 أتــراك )رجليــن وســيدتين( بشــهر شــباط 2019 بينهــم عضــو فــي حــزب العدالــة والتنميــة، وعضــو فــي حــزب 
الســعادة، وهم من الفئة الشــبابية الجامعية ذات االهتمام بالسياســة، والناشــطين على مواقع التواصل والذين يتحدثون اللغة 

االنكليزيــة، وقــد قوبــل هــذا االســتطالع بتفاعــل طيــب مــن قبــل الشــخصيات التركيــة، 

الرصــد  منهجيــة  علــى  البحــث  اعتمــد 
إلــى  باإلضافــة  املباشــرة،  واملالحظــة 
الخبــراء  قبــل  مــن  عــدد  مــع  مقابــالت 
واألكاديمييــن الســوريين الذيــن لهــم اطــالع 
فــي  واحتــكاك مباشــر بمشــاكل الســوريين 
خاصــة(1)،  اســطنبول  وفــي  عامــة  تركيــا 
مــن  عــدد  آراء  اســتقراء  إلــى  إضافــة 

األتــراك(2).

وقــد حاولنــا فــي هــذه الورقــة إلقــاء الضــوء 
إليهــا  يتطــرق  التــي  الجوانــب  بعــض  علــى 
الســوريون فــي أحاديثهــم الداخليــة، والتــي 
األتــراك؛  أمــام  بهــا  بالتصريــح  يرغبــون  ال 
نكــران  مــن  نــوع  أنهــا  علــى  تفهــم  قــد  ألنهــا 
تركيــا  تقدمــه  ملــا  وجحــود  الجميــل، 
نظــر  نقــل وجهــة  أردنــا  للســوريين، حيــث 
بعــض  –فــي   

ً
بعيــدا الحقيقيــة  الســوريين 

األحيــان- عــن املجاملــة، بمــا يســاعد علــى 
 .

ً
وعمقــا دقــة  أكثــر  بشــكل  املشــهد  فهــم 

يتنــاول  أقســام،  ثالثــة  فــي  الورقــة  تأتــي 
الظاهــرة  هــذه  آثــار  األول  القســم 
األتــراك  بيــن  الشــعبي  االحتقــان  »ظاهــرة 
علــى  الثانــي  يركــز  حيــن  فــي  والســوريين«، 
لنختــم  أســبابها،  علــى  التعــرف  محاولــة 
املقترحــات  مــن  بمجموعــة  الثالــث  فــي 
هــذه  ملعالجــة  املعنيــة  للجهــات  والحلــول 

الظاهــرة.



4

االحتقان الشعبي بين األتراك والسوريين - األسباب، اآلثار، العالج

يالحــظ تزايــد حمــالت التحريــض ضــد تواجــد 
عمليــة  أي  اقتــراب  مــع  تركيــا  فــي  الســوريين 
انتخابيــة داخليــة فــي تركيــا(3)، حيــث شــهدت 
مواقــع التواصــل االجتماعــي ســجاالت حــادة 
لطــرد  متكــررة  ودعــوات 
البــالد،  خــارج  الســوريين 
مــن  العديــد  وانتشــرت 
اســتغلت  التــي  الصــور(4) 
واألخطــاء  املواقــف  بعــض 
الحكــم  لتعميــم  الفرديــة 

الســوريين. كافــة  علــى 

انتخابــات  اقتــراب  فمــع 
نــواب  ألحــد  تصريحــات  انتشــرت  البلديــات 
الســوريين  فيهــا  اتهــم  املعارضــة،  األحــزاب 
»الروتــا«  فيــروس  نشــر  فــي  ســبب  بأنهــم 
 
ً
ــة«. مشــيرا واملعــروف أيضــا بفيــروس »الَعَجِليَّ

الروتــا  بفيــروس  اإلصابــة  حــاالت  أن  إلــى 
الخمســة  األعــوام  خــالل  تركيــا  فــي  ازدادت 
األخيــرة، وأنــه انتشــار علــى نحــو خــاص بعــد 
بــدء موجــة اللجــوء مــن ســورية نحــو تركيــا(5).

فــي  الســوريين  نريــد  »ال  هاشــتاغ  عــاد  كمــا 

3 قــام رئيــس بلديــة هاتــاي الكبــرى بنشــر تغريــدات مســيئة عــن الســوريين، االمــر الــذي دفــع وزيــر الداخليــة للــرد عليــه، »وزيــر 
الداخليــة الترـكـي يــرد علــى رئيــس بلديــة هاتــاي بعــد أن افتــرى علــى الســوريين« ، موقــع تركيــا بالعربــي، تاريــخ النشــر 2019-1-19

4 صور متداولة على مواقع التواصل االجتماعي
”https://twitter.com/taneryl/status/488470487178444800“

 https://twitter.com/Turkdfenceforum/status/1036715643364671488
 .https://twitter.com/maviii05/status/1098277769757245444

https://twitter.com/Arzucobanoglu2/status/902157798728978432

5 "الصحــة" التركيــة تنفــي اتهامــات بنقــل الســوريين فيــروس "الروتــا" ، موقــع العربــي الجديــد، تاريــخ النشــر 26-2-2019، رابــط 
" Rota virüsünün Suriyelilerle ilgisi yoktur " الخبــر باللغــة التركيــة

6 وسائل إعالم تركية تستنفر وترد على الحمالت العنصرية ضد السوريين، موقع تركيا بالعربي، تاريخ النشر 1-2- 2019

 وأتــراك يطالبــون بمحاســبتها، موقــع تركيــا بالعربــي، تاريــخ 
ً
 واســعا

ً
7 مشــهد عنصــري مــن ســيدة تركيــة بحــق الســوريين يثيــر جــدال

النشــر2018-9-21

8 تصويــت طرحتــه صفحــة تركيــة تســال عــن رأي األتــراك فــي إعطــاء الجنســية للســوريين، صفحــة    ? Konya Ne Diyor   علــى 
الفيــس بــوك، تاريــخ النشــر 24-1-2019، )مالحظــة شــاركت العديــد مــن الحســابات الســورية فــي عمليــة التصويــت وهــو مــا غيــر 

النســبة وأزعــج متابعــي الصفحــة(
صفحات تركية تنشر استطالعات رأي حول ترحيل السوريين ، موقع تركيا بالعربي ، تاريخ  النشر 1-2- 2019

 »suriyelileriistemiyoruz#« بالدنــا« 
التواصــل  مواقــع  علــى   

ً
مجــددا باالنتشــار 

بعــد  وذلــك  تويتــر،  علــى  وخاصــة  االجتماعــي 
انتشــار الفيديــو الــذي يظهــر فيــه مجموعــة 
العــام  بقــدوم  يحتفلــون  الســوريين  مــن 
فــي حيــن اتهمــت  فــي ســاحة تقســيم،  الجديــد 
تقاريــر إخباريــة عرضــت علــى قنــوات تركيــة 
فــي  فتاتيــن  علــى  “االعتــداء  بـــ  ســوريين  شــباًنا 
إلــى  أدى  شــجار  وافتعــال  تقســيم  ميــدان 

للشــرطة”(6). عاجــل  تدخــل 

ومــن جهــة أخــرى تزايــدت أعــداد الفيديوهات 
التي يعبر فيها األتراك عن انزعاجهم الشديد 
سياســة  ومــن  الســوريين(7)،  وجــود  مــن 
الحكومــة فــي التعامــل معهــم، وأظهــرت بعــض 
بعــض  نشــرتها  التــي  الــرأي  اســتطالعات 
الكثيــر  عــن  األتــراك  رضــا  عــدم  الصفحــات 
مــن املواضيــع التــي تتعلــق بالســوريين، ومنهــا: 

التركيــة(8). الجنســية  منحهــم 

“دراســة  عنــوان  حمــل  تقريــر  أشــار  كمــا 
والعالقــة  واالنســجام  القبــول  مشــكالت 
املــدن  فــي  بيــن الالجئيــن واملواطنيــن املحلييــن 

1 حمالت التحريض وآثارها االجتماعية1)

عملـــــــــية كـــــــــــــــل   مـــــــــــــــع 

داخلـــــــــــــية  انتخــــــــابية 

 تركيــة، تتزايــد حمــالت

 التحريــض ضــد وجود

الســوريين فــي أراضيهــا.

https://arab-turkey.com/2019/01/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A/
https://arab-turkey.com/2019/01/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A/
https://arab-turkey.com/2019/01/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A/
https://arab-turkey.com/2019/01/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A/
https://twitter.com/taneryl/status/488470487178444800
https://twitter.com/Turkdfenceforum/status/1036715643364671488
https://twitter.com/maviii05/status/1098277769757245444
https://twitter.com/Arzucobanoglu2/status/902157798728978432
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/2/26/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A7
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/rota-virusunun-suriyelilerle-ilgisi-yoktur-41125697
https://arab-turkey.com/2019/01/02/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85/
https://arab-turkey.com/2019/01/02/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85/
https://arab-turkey.com/2018/09/21/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
https://arab-turkey.com/2018/09/21/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
https://www.facebook.com/1422884437969303/posts/2286794844911587/
https://www.facebook.com/1422884437969303/posts/2286794844911587/
https://arab-turkey.com/2019/01/02/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD/
https://arab-turkey.com/2019/01/02/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD/
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اســتطالع رأي 300  إلــى  اســتند  الحدوديــة«، 
، إلــى أن  83% مــن 

ً
مواطــن تركــي و120 ســوريا

املواطنيــن األتــراك اعتبــروا أن مســتوى األمــن 
إلــى مدنهــم،  الســوريين  بعــد مجيــئ  انخفــض 
األتــراك  املواطنيــن  مــن   %71 رأى  بينمــا 
أن  الجنوبيــة  الحدوديــة  املــدن  فــي  املقيميــن 
فــي  ظهــرت  والقلــق  االضطــراب  مــن  حالــة 
الســوريين،  الالجئيــن  وصــول  بعــد  املجتمــع 
أضــر  ممــا  البطالــة،  معــدالت  زادت  كمــا 
حيــن  فــي  املــدن”،  تلــك  فــي  الثقافــي  بالنســيج 
ال  أنهــم  األتــراك  املواطنيــن  مــن   %43 وضــح 

لهــم(9). جيراًنــا  الســوريين  يريــدون 

واالحتقــان  التحريــض  تحولــت حمــالت  وقــد 
باألســلحة  مواجهــات  إلــى  املناطــق  بعــض  فــي 
فــي  تطــورت  وأتــراك،  ســوريين  بيــن  البيضــاء 
بعــض األحيــان إلــى تكســير محــالت، واالعتــداء 
مــن  وجرحــى  قتلــى  وســقوط  الســوريين  علــى 

الطرفيــن(10).

ردود الفعل عند السوريين:
 
ً
كبيــرا جــزءا  الســوريون  يتحمــل   ،

ً
موضوعيــا

املتبادلــة  فــي حالــة االحتقــان  املســؤولية  مــن 
بيــن الطرفيــن، وخاصــة أن اختــالف الثقافات 
وعــدم القــدرة علــى التواصــل الفعــال نتيجــة 
األمــراض  مــن  الكثيــر  ووجــود  اللغــة،  حاجــز 

9 اســتطالع رأي للســوريين واألتــراك فــي تركيــا .. هــذا مــا قالــوه عــن العــودة إلــى ســوريا موقــع تركيــا بالعربــي، تاريــخ النشــر 1-31- 
 Suriye sınırındaki kentlerde yaşayan vatandaşlar Suriyelileri istemiyor التركيــة،  باللغــة  الخبــر  رابــط   ،2019

10  توتــر بيــن ســوريين وأتــراك فــي بورصــة وتحطيــم متاجــر ومهاجمــة منــازل والشــرطة تتدخــل بأعــداد كبيــرة، موقــع عكــس الســير، 
تاريــخ النشــر 2018-9-13

توتــر بيــن ســوريين وأتــراك ينتهــي بنقــل ســوري إلــى املستشــفى وإلحــاق الضــرر بمنــازل وســيارات، موقــع عكــس الســير، تاريــخ النشــر 
 2018-8-10

توتر جديد بين سوريين وأتراك في غازي عنتاب ، موقع عكس السير، تاريخ النشر 2018-12-25
توتر كبير بين الالجئين األتراك والسوريين في والية أورفا.. والوالي يطمئن السوريين، شبكة شام، تاريخ النشر 2018-10-1

شجار بين سوريين يتطور إلى اعتداءات ضدهم شرق تركيا، موقع روسيا اليوم ، تاريخ النشر 2018-9-6
والية غازي عينتاب..حادثة التحرش بطفلة تركية لم تثبت حتى اآلن، تلفزيون سوريا، تاريخ النشر 2018-7-6

بمظاهــرات  للخــروج  الســوريين  تدعــو  مجهولــة  حســابات  مــن  دعــوات   ،2019 شــباط  أســنيورت  أحــداث  بعــد  انتشــرت    11
 علــى الهجــوم الــذي تعرضــوا لــه، كمــا انتشــرت دعــوات للتجمــع أمــام الحــدود البريــة مــع اليونــان واختراقهــا مــن أجــل 

ً
احتجاجيــة ردا

الوصــول إلــى أوروبــا تحــت اســم "قافلــة األمــل مــن تركيــا إلــى اليونــان "اســتطاعت اســتقطاب مــا يزيــد عــن 12 ألــف حســاب، حيــث 
ادعــت الجهــة املنظمــة أنهــا تلقــت وعــودا مــن جمعيــات إنســانية بتبنــي القافلــة أو إصــالح أوضــاع املحتاجيــن.

مــن  فاقــم  الــذي  األمــر  الســابقة  املجتمعيــة 
االختــالف. حــدة 

ويســتغل العديــد مــن أنصــار األســد واألحــزاب 
التواصــل  مواقــع  املتطرفــة،  الكرديــة 

لزيــادة  االجتماعــي 
مســتفيدين  التحريــض، 
املســيئة  الحمــالت  مــن 
للســوريين، حيــث يقومــون 
التعليقــات  بعــض  بترجمــة 
الطرفيــن،  بيــن  ونشــرها 
وإثــارة الفتــن ونشــر العديــد 
واألخبــار  الشــائعات  مــن 
لزيــادة  الكاذبــة  والقــرارات 
علــى  الســوريين  نقمــة 
وحكومتــه  الترـكـي  الشــعب 
وإظهارهــا بشــكل »املســتغل 
واســتثمار  واملنتفــع«، 

للــرد  الســوريين  لدفــع  شــغب  حادثــة  أي 
الترـكـي  للشــعب  واإلســاءة  التحريــض  وزيــادة 

.(11 ) وحكومتــه

حمــالت  أن  البعــض  يســتنتج  أن  ويمكــن 
القلــق  حالــة  رفــع  فــي  ســاهمت  التحريــض 
وعــدم األمــان عنــد الســوريين، كمــا ســاهمت 
لعــدد  املتكــررة  والترحيــل  االعتقــال  حمــالت 
 
ً
أوراقــا يملكــون  ال  الذيــن  الســوريين  مــن 

ينظم موالو األسد 

وداعمو املجموعات 

االنفصالية املتطرفة 

)PYD( حمالت 
تحريضية تستهدف 

الالجئين السوريين 

على مواقع التواصل 

لتعزيز التفرقة بين 

الشعبين.

https://arab-turkey.com/2019/01/31/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/
https://arab-turkey.com/2019/01/31/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/suriye-sinirindaki-kentlerde-yasayan-vatandaslar-suriyelileri-istemiyor-221906h.htm
https://www.aksalser.com/news/2018/09/13/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D9%87/
https://www.aksalser.com/news/2018/09/13/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D9%87/
https://www.aksalser.com/news/2018/08/10/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://www.aksalser.com/news/2018/08/10/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://www.aksalser.com/news/2018/12/25/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AA/
https://www.aksalser.com/news/2018/12/25/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AA/
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
https://arabic.rt.com/world/968090-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/968090-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/
https://www.syria.tv/content/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
https://www.syria.tv/content/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86
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ثبوتيــة نظاميــة بزيــادة الشــعور باالضطهــاد، 
فــي حيــن كانــت بعــض الحــوادث التــي  تعــرض 
أو  االحتيــال  أو  للســرقة  الســوريون   فيهــا 
لــم  والتــي  العمــل،  فــي  االســتغالل  أو  النصــب 
تقابــل -فيمــا يــراه البعــض- بالتفاعــل املتوقــع 
مختلفــة(12)،  ألســباب  التركيــة  الشــرطة  مــن 
 فــي تعميــق اإلحســاس باالســتهداف عنــد 

ً
ســببا

إلــى  اللجــوء  بعــدم  لهــم   
ً
ودافعــا هــؤالء،  مثــل 

الطــرق القانونيــة لتحصيــل حقوقهــم، األمــر 
أي  تبريــر  لحالــة   يتطــور  أن  ُيخ�ضــى  الــذي 
الدفــاع  بحجــة  انتقامــي  أو  عدوانــي  ســلوك 

باملظلوميــة. واإلحســاس  النفــس  عــن 

الجهــات  مــن  بعــض  تقــوم  أخــرى  جهــة  ومــن 
األتــراك  املســؤولين  مــن  وعــدد  الحكوميــة 
بنشــر إحصائيــات وأرقــام بيــن الحيــن واآلخــر 
لتصحيــح الكثيــر مــن األفــكار املغلوطــة تجــاه 
مــن  الكثيــر  تواجــه  حيــن  فــي  الســوريين(13)، 
التحريــض  وحمــالت  املســيئة  التصريحــات 
بالرفــض  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
واالســتنكار مــن قبــل عــدد كبيــر مــن األتــراك، 
األمــر الــذي يقابــل بــردود فعــل إيجابيــة عنــد 
االحتقــان  حالــة  مــن  يخفــف  بمــا  الســوريون 
لديهم ويعزز عندهم حالة  االمتنان والعرفان 
األصليــة، وخاصــة الفيديوهــات التــي يصورهــا 
شبان أتراك(14) بمبادرات فردية والتي تسعى 
إلظهــار الصــورة الحقيقيــة لغالــب الســوريين، 

12  ُرصــدت العديــد مــن الحــوادث التــي لجــأ فيهــا ســوريون إلــى الشــرطة نتيجــة تعرضهــم لعمليــات ســطو أو ســرقة أو احتيــال، والتــي 
لــم تتجــاوب عناصــر الشــرطة مــع الشــكاوى علــى النحــو املطلــوب وخاصــة فــي منطقــة الفاتــح فــي اســطنبول، ولعــل مــن أبــرز الحــوادث 
اعتقــال مجموعــة النشــطاء واإلعالمييــن الســوريين، تعرضــوا ملحاولــة نصــب واحتيــال مــن قبــل شــخصين تركييــن يرتديــان لبــاس 
الشــرطة، حيــث قــام املحتــاالن بمداهمــة منــزل الشــباب بحجــة التفتيــش ومصــادرة األجهــزة االلكترونيــة واألمــوال، إال أن الشــباب 
الســوريين انتبهــوا للخدعــة ولعــدم وجــود إذن رســمي وقامــوا بتقييــد املحتاليــن وتســليمهما للشــرطة إال أن عناصــر الشــرطة التركيــة 

قامــت باعتقــال جميــع الشــباب الســوريين إلــى جانــب األتــراك وحبســهم لفتــرة طويلــة دون تهمــة واضحــة.
للمزيد على التفاصيل احتجاز الجئين سوريين في "اسطنبول" ،  موقع زمان الوصل، تاريخ النشر 2018-9-26

13  تركيــا.. التعليــم العالــي ينفــي إشــاعات دخــول الســوريين الجامعــات دون اختبــار ، شــبكة دامــاس نيــوز، تاريــخ النشــر 2-18- 
 YÖK'ten "Suriyeli öğrenci'' açıklaması التركيــة  باللغــة  الخبــر  رابــط   ،2019

وزيــر الداخليــة التركــي يكشــف حقائــق وأرقــام واحصائيــات حــول الســوريين فــي تركيــا ، فيديــو يوضــح مقابلــة للوزيــر مــع أحــد قنــوات 
اإلعــالم )مترجــم للعربيــة(

14  شــاب ترـكـي يجــري تجربــة اجتماعيــة عبــر ادعــاء أنــه جائــع محتــاج يطلــب الطعــام مــن املطاعــم الســورية ، فيديــو انتشــر علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي

ذات  الشــعبية  املحــاوالت  هــذه  تعتبــر  حيــث 
أثــر بالــغ فــي تخفيــف مشــاعر التوتــر والخــوف 

القبــول عنــد الســوريين. وتعزيــز شــعور 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/93549
https://www.zamanalwsl.net/news/article/93549
https://www.cusdamasnews.com/?p=22845
https://www.cusdamasnews.com/?p=22845
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yokten-suriyeli-multeci-ogrenci-aciklamasi-41120553?fbclid=IwAR0VoEf4bpxaVNfgiiqrMD2RttrlSe4KAepQ_nvr6kdlpfmdXn9c6zgf6QM
https://www.facebook.com/mar7abatr/videos/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/347588352502938/
https://www.facebook.com/mar7abatr/videos/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/347588352502938/
https://www.aksalser.com/news/2018/09/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7/
https://www.aksalser.com/news/2018/09/20/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7/
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وبعضهــا  باألتــراك،  خــاص  بعضهــا  الحالــة،  هــذه  تنامــي  فــي  متعــددة  أســباب  (15)ســاهمت 

بينهمــا(16).  مشــترك  وبعضهــا  بالســوريين،  خــاص 

األســباب التــي تــؤدي إلــى  تنامــي حالــة »االحتقــان 2122
الشــعبي« عنــد األتــراك: 

أجريــت  بحيــث  املقابــالت،  علــى  قائمــة  والثانيــة:  واملتابعــة،  الرصــد  هــي  األولــى:  املنهجيــة  منهجيتيــن:  وفــق  األســباب  حــددت    15
الســوريين. تمثــل  وأخــرى  األتــراك،  تمثــل  شــريحة  مــع  مقابــالت 

16  الهــدف مــن التقســيم بهــذه الطريقــة هــو تحديــد أفضــل الطــرق ملعالجــة هــذه الظاهــرة لــدى كل طــرف، علــى اعتبــار أن كل طــرف 
بحاجــة ألدوات ووســائل تختلــف عــن تلــك التــي يحتاجهــا الشــعب اآلخــر. 

فــي هــذه الورقــة اســتطالع وجهــات النظــر املختلفــة، مــن خــالل التواصــل مــع مجموعــة مــن الشــباب الترـكـي، حيــث  حاولنــا    17
اعتبــرت معظــم اآلراء إلــى أنــه ال توجــد "ظاهــرة احتقــان شــعبي" باملعنــى الحرفــي للكلمــة، وإنمــا هــي "حالــة انزعــاج شــعبي" يمكــن أن 
تتطــور، إن لــم يتــم معالجــة أســبابها، ولعــل إكمــال الصــورة قــد يتطلــب مقابــالت مباشــرة مــع الجهــات الرافضــة للوجــود الســوري فــي 

تركيــا، بمــا يعطــي صــورة أوضــح وأكثــر حياديــة عــن املشــكلة، وهــذا مالــم يتمكــن فريــق العمــل مــن انجــازه لعوائــق موضوعيــة.

18  أشــار عــدة خبــراء أتــراك إلــى أن حمــالت الكراهيــة التــي تنتشــر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ليســت حمــالت عفويــة، وإنمــا 
هــي حمــالت منظمــة تقــوم بهــا مجموعــة سياســية للوصــول إلــى أهــداف سياســية معينــة كالترويــج ألحــزاب معينــة، حيــث تحــاول 
هــذه االحــزاب إقنــاع النــاس بــأن وجــود الســوريين فــي تركيــا داللــة علــى فشــل السياســة الخارجيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، وتحــاول 

توجيــه النــاس إلــى اختيــار مرشــحين سياســيين مــن خــالل اثــارة ردود فعــل عاطفيــة تجــاه الســوريين.
مجموعات مقابالت أجراها فريق العمل في شباط 2019

 بتهمــة التحريــض فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ضــد 
َ
19  فــي 25-1- 2019 ألقــت الحكومــة التركيــة القبــض علــى /51/ شــخصا

الســوريين الذيــن كانــوا يحتفلــون بليلــة رأس الســنة فــي تقســيم معظمهــم يتبــع إلــى أحــزاب كرديــة معارضــة، وقــد أفــادت املصــادر أن 
مــن بيــن شــبكة الحســابات الوهميــة، حســاب يديــره شــخص تركــي مــن واليــة إســطنبول باســم "مكتــب الجنســية الســورية"، وينتحــل 
صفــة الجــئ ســوري، كمــا تقــوم هــذه الشــبكة بنشــر تعليقــات عنصريــة ضــد الســوريين، والــرد بتعليقــات أخــرى مســتفزة بأســماء 
ســورية، حيــث كشــفت التحقيقــات أن غالبيــة املوقوفيــن ينتمــون ألحــزاب معارضــة ومنظمــة "غولن".املصــدر باللغــة التركيــة : 

Suriyeli gülünce bozuldular  ،Taksim kışkırtmasının arkasındaki kirli ittifak، صحيفــة ينــي شــفق.

اســتمرار  فــي  األســباب  مــن  جملــة  ســاهمت 
حالــة »االحتقــان الشــعبي« نتيجــة تصــورات 
الترـكـي(17)،  الطــرف  لــدى  موجــودة  وأعمــال 

يلــي:  بمــا  نلخصهــا 

مللــف 1)1 سياســية  جهــات  اســتخدام 
سياســية:  مكاســب  لتحصيــل  الســوريين 
ضــد  التحريــض  حــاالت  تتزامــن  مــا   

ً
غالبــا

األحــداث  مــع  تركيــا  فــي  الســوري  التواجــد 
اســتثمار  بقصــد  واالنتخابيــة،  السياســية 
مــن  األتــراك  لــدى  املوجــودة  الضيــق  حالــة 
مكاســب  تحصيــل  وبالتالــي  التواجــد،  هــذا 

.(18) سياســية

كمــا يالحــظ زيــادة هــذه الدعــوات قبيــل 2)1
تركيــا  تشــنها  التــي  العســكرية  العمليــات 

الشــمال  املناطــق  فــي 
يوجــد  حيــث  الســوري، 
الحســابات  مــن  العديــد 
والتركيــة  العربيــة 
يوالــون  ألكــراد  التابعــة 
 »”Pyd“  Pkkتنظيمــات
والذيــن  »اإلرهابيــة«، 
النقمــة  إلثــارة  يســعون 
التركيــة،  الحكومــة  علــى 
الداخليــة  ويزيــد مشــاكلها 
قراراتهــا  علــى  يشــوش  بمــا 
ضــد هــذه التنظيمــات(19).  

الشــرطة  قامــت  كمــا 
اســتخباراتية  لعمليــة  نتيجــة  التركيــة 

1 أسباب تنامي حالة »االحتقان الشعبي)15(«:2)

قبل كل عملية 

عسكرية تخطط 

لها تركيا في شمال 

سوريا، تنفذ 

حسابات كثيرة 

تابعة لحزب العمال 

 )PKK( الكردستاني

ولوحدات حماية 

 )PYD( الشعب

حمالت تشويه لخلق 

ضغينة ضد الحكومة 

التركية.

https://www.yenisafak.com/dunya/suriyeli-gulunce-bozuldular-3429211
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/01/25/taksim-kiskirtmasinin-arkasindaki-kirli-ittifak
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قــد  كانــوا   
ً
شــخصا  2047 بتوقيــف  واســعة 

التواصــل  مواقــع  َعْبــر  أنفســهم  أظهــروا 
مّدعيــن  ســوريون،  أنهــم  علــى  االجتماعــي 
ويحــق  مختلفــة،  بامتيــازات  يتمتعــون  أنهــم 
يرغبــون  التــي  بالجامعــة  االلتحــاق  لهــم 
للتقــدم  الحاجــة  دون 
وأن  امتحــان،  أّي  إلــى 
أطفالهــم  والدات  معــدل 
يزيــد  بــات  )الســوريين( 
والدات  معــدل  عــن 
أضــاف  كمــا  األتــراك، 
يعتزمــون  أنهــم  بعضهــم 
باالســتقالل  املطالبــة 
أعدادهــم  تصــل  حينمــا 
ســوري  مليــون   25 إلــى 
مــن  أعــوام   10 بعــد 

اآلن(20).

بعــض وســائل 3)1 تركيــز 
فرديــة  حــوادث  علــى  التركيــة  اإلعــالم 
والتســرع  الســوريين،  بهــا  تــورط  وجرائــم 
مشــكلة،  أيــة  عــن  باملســؤولية  اتهامهــم  فــي 
بعــض  حــول  األخبــار  تتبــع  إلــى  باإلضافــة 
بعــض  قبــل  مــن  املســيئة  التصرفــات 
وتركهــم  األبنــاء  )كضــرب  الســوريين 

20  االســتخبارات التركيــة تكشــف شــبكة كبيــرة تحــرض ضــد الســوريين، موقــع تركيــا بالعربــي، تاريــخ النشــر  28- 1-2019، رابــط 
الخبــر علــى املواقــع التركــي

  ،Provokatörün maskesi düştü

21  وفاة أطفال سوريين باحتراق منزلهم في قونية التركية ، موقع أورينت نيوز، تاريخ النشر 2019-12-29

22  اســطنبول البوليــس الترـكـي يعثــر علــى فتــاة ســورية وســط منــزل مقيــدة بجنزيــر حديــد ، صفحــة الناشــط محمــد صبــرة علــى 
ر  ، موقــع تركيــا بالعربــي،  الفيــس بــوك، تاريــخ النشــر 2-2-2019 ،  ســوري يقتــل زوجتــه وعشــيقها فــي منزلــه باســطنبول و

تاريــخ النشــر 2018-8-7

23  تقــوم قنــاة  Trtالعربيــة بتحضيــر برامــج عــن قصــص ونجاحــات الســوريين، إال أن هــذه البرامــج تبــث باللغــة العربيــة وعلــى القنــاة 
 إلــى األتــراك

ً
العربيــة التــي ال تصــل أساســا

 Suriyelilerle1 İlgili1 Doğru1 Bilinen1Yanlışlar,1 Mülteciler1 Derneği,1 31 Şubat1 2019.1 Link;    24
 https://bit.ly/2SOAxZH.

 Ahmet Hakan: Suriyeli mülteciler ülkeleri için neden savaşmıyor?,1hürryet,181Şubat   25
 2018,1Link; https://bit.ly/2nKjkE8.

حــاالت  بعــض  أو  املنــزل(21)،  فــي  وحدهــم 
بشــكل  وإبرازهــا  النســاء(22)(،  العنــف ضــد 
ظهــر 

ُ
ت ال  حيــن  فــي  املرئــي،  اإلعــالم  فــي  كبيــر 

 
ً
موازيــا  

ً
اهتمامــا اإلعالميــة  الجهــات  تلــك 

الســوريين  لــدى  اإليجابــي  الجانــب  بإظهــار 
نجاحاتهــم(23). مــن  نمــاذج  واســتعراض 

عــن 4)1 املغلوطــة  األفــكار  بعــض  انتشــار 
تحولــت  األتــراك  بعــض  لــدى  الســوريين 
كانتشــار  تغييرهــا،  يصعــب  قناعــات  إلــى 
قناعــة عــن صــرف الحكومــة التركيــة رواتــب 
تغنيهــم  األتــراك  حســاب  علــى  للســوريين 
لهــم  ســكنية  منــازل  وتقديــم  العمــل،  عــن 
وامليــاه  الكهربــاء  فواتيــر  ودفــع  باملجــان، 
الضرائــب،  مــن  وإعفائهــم  عنهــم  والهواتــف 
الجامعــات  إلــى  بالدخــول  لهــم  والســماح 

امتحانــات(24). دون 

تؤثــر 5)1 التــي  الخاطئــة  األفــكار  ومــن 
بــأن  األتــراك  قناعــة  ؛ 

ً
أيضــا كبيــر  بشــكل 

الجيــش التركــي يحــارب وحــده فــي ســوريا بــدال 
عــن الســوريين، وأن الجنــود األتــراك يقتلــون 
الشــباب  يقــوم  بينمــا  الســورية  األرض  علــى 
تركيــا(25)،  فــي  واالحتفــال  باللهــو  الســوريون 
فــي  املقاتليــن  غالبيــة  أن  إلــى  إشــارة  أي  دون 
عمليــات غصــن الزيتــون ودرع الفــرات كانــوا 

 لم يرد في ذهن

 الطرفين، سوريين

، أن األمور
ً
 وأتراكا

 ستتطور وتتعقد

 على هذا النحو،

 وأن اإلقامة املؤقتة

 املتوقعة ستمتد

 لسنوات، وستضعف

 معها احتمالية العودة

للبالد.

https://arab-turkey.com/2019/01/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://arab-turkey.com/2019/01/28/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9/
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/01/13/provokatorun-maskesi-dustu
https://orient-news.net/ar/news_show/159152/0/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://orient-news.net/ar/news_show/159152/0/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/ArabNewsfromTurkey/videos/319824415332242/
https://www.facebook.com/ArabNewsfromTurkey/videos/319824415332242/
https://www.turk.life/2018/08/12408.html
https://www.turk.life/2018/08/12408.html
https://bit.ly/2SOAxZH
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/suriyeli-multeciler-ulkeleri-icin-neden-savasmiyor-40734842
https://bit.ly/2nKjkE8
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الحــر(26). الجيــش  فصائــل  مــن 

عمليــة 6)1 تلــق  لــم  الســوريين:  تجنيــس 
تركيــا  فــي  االســتثنائية  الســوريين  تجنيــس 
وشــكلت  الشــعبي،  الصعيــد  علــى   

ً
ارتياحــا

بعــض  يعتقــد  حيــث  اجتماعيــة،  حساســية 
األتــراك أنهــا لــم تكــن خطــوة حكيمــة وخاصــة 
مــع األزمــة االقتصاديــة التــي تعيشــها البــالد، 
كمــا رأى أخــرون أنــه مــن الواجــب مســاعدة 
وجودهــم  وقبــول  محنتهــم  فــي  الســوريين 
إعطاؤهــم  أن  معتبريــن  مؤقــت،  بشــكل 
وغيــر  مبــرر  وغيــر  لــه  داع  ال  أمــر  الجنســية 
فــي حيــن اعتبــر آخــرون أن حصــول  مقبــول، 
الســوريين علــى الجنســية لــن يشــجعهم علــى 

بالدهــم(27).  إلــى  العــودة 

واألنصــار« 7)1 املهاجريــن   « وصــف  تأثيــر 
لســوري  يمكــن  ال  الذهنيــة:  الصــورة  علــى 
أن يجحــد أو ينكــر مــا قدمــه الشــعب الترـكـي 
مــن  اآلن  حتــى  الثــورة  بدايــة  منــذ  بعمومــه 
وحفــاوة  ودعــم،  ومناصــرة  واحتــواء  اهتمــام 
الســنوات األولــى،  فــي  فــي االســتقبال وخاصــة 
لــدى  يماثلــه  مــا  الســوريون  يجــد  لــم  والــذي 
فــي ذهــن  يكــن  لــم  أنــه  الشــعوب األخــرى، إال 
األمــور  أن   ،

ً
وأتــراكا ســوريين  الطرفيــن، 

وأن  النحــو،  هــذا  علــى  وتتعقــد  ســتتطور 
اإلقامة املؤقتة ستمتد لسنوات وستضعف 

للبــالد. العــودة  احتماليــة  معهــا 

أعضــاء  بعــض  خطــاب  تســبب  لقــد 

26  صــرح الرئيــس الترـكـي رجــب طيــب اردوغــان فــي 25-3-2018 أن الجيــش الســوري الحــر قــدم 302 شــهيد فــي معــارك غصــن 
 فــي 

ً
الزيتــون، و614 شــهيد فــي معــارك درع الفــرات، بينمــا ارتقــى مــن الجيــش الترـكـي 72 شــهيد فــي معــارك درع الفــرات، و52 شــهيدا

معــارك غصــن الزيتــون. 
Erdoğan:1ÖSO13021şehit1Verdi,1dünya,1habarler,1251Mart12018,1link;1https://bit.  
 ly/2SRqDGX.

27  ما1رأي1األتراك1بتجنيس1السوريين1على1أراضيهم؟، موقع عنب بلدي، تاريخ النشر 2017-8-5. 

28  أشــار عــدد مــن األتــراك الذيــن تمــت مقابلتهــم إلــى أن العديــد مــن النســاء التركيــات أبديــن انزعاجهــن مــن نمــط اللبــاس عنــد 
بعــض الشــابات الســوريات املحجبــات، كارتدائهــن املالبــس الضيقــة وخاصــة ســراويل الجينــز، أو اســتخدامهن للمكيــاج بشــكل 

مفــرط، أو جلوســهن فــي املقاهــي وتدخينهــن لألركيلــة، أو الضحــك والحديــث بصــوت مرتفــع فــي املرافــق العامــة.

تشــبيه  علــى  ركــز  والــذي  الحكومــة 
باألنصــار،  واألتــراك  باملهاجريــن  الســوريين 
بشــكل   

ً
دينيــا  

ً
بعــدا بينهمــا  العالقــة  بإعطــاء 

 
ً
نمطــا الطرفــان  توقــع  حيــث  مباشــر،  غيــر 

العالقــة  يشــبه  بينهــم  للعالقــة   
ً
مثاليــا

املهاجريــن  جمعــت  التــي 
الهجــرة  عقــب  واألنصــار 
املنــورة،  املدينــة  إلــى 
وانعكســت هــذه الصــورة 
شــكل  علــى  املتخيلــة 
الطرفيــن،  بيــن  العالقــة 
األتــراك  توقــع  حيــث 
مــن   

ً
معينــا  

ً
ونمطــا  

ً
شــكال

الســوريين، يقتــرب إلــى حــد كبيــر مــن صــورة 
هــذا  امللتــزم(28)،  املســلم  لإلنســان  مثاليــة 

جهــة.  مــن 

ملوجــة  ونتيجــة  أخــرى،  جهــة  ومــن 
التــي  الســخية  واملســاعدات  الترحيــب 
الســوريون  توقــع  الترـكـي،  الشــعب  قدمهــا 
ســيتلقون  وأنهــم  الحــال،  هــذا  دوام 
لــم  لذلــك  حياتهــم،  فــي  التســهيالت 
الكثيــر  رفــض  مــن   

ً
الحقــا جــرى  مــا  يتقبلــوا 

أو  لهــم،  منازلهــم  تأجيــر  األتــراك  مــن 
عمــا  تزيــد  منهــم  مرتفعــة  أجــرة  طلــب 
لالســتغالل  تعرضهــم  أو  األتــراك،  يدفعــه 
تعــرض  أو  البعــض،  قبــل  مــن  الظلــم  أو 
»لحــاالت  الســوريين  الطــالب  بعــض 

أصبحت األزمة 

اإلقتصادية السبب 

األسا�ضي العتراض 

الشعب التركي املتزايد 

على وجود السوريين

https://bit.ly/2SRqDGX
https://bit.ly/2SRqDGX
https://www.youtube.com/watch?v=goNZ7d7e6Mc
https://www.youtube.com/watch?v=goNZ7d7e6Mc
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مــن  التركيــة  املــدارس  فــي  التنمــر«(29) 
األتــراك. الطــالب  بعــض  قبــل 

نظــرة 8)1 األتــراك  معظــم  بيــن  تســود 
موحــدة تجــاه الســوريين، والتــي ال تقبــل مــن 
 دامــع 

ً
 حزينــا

ً
يكــون منكســرا أن  الســوري إال 

وهــذا  املســاعدة،  ويطلــب  يشــتكي  العيــن، 
فــي صــورة   

ً
مــا يظهــر جليــا

الســوريين فــي املسلســالت 
ربمــا  ولذلــك  التركيــة(30)، 
مــن  األتــراك  يتقبــل  لــم 
يمارســوا  أن  الســوريين 
طبيعــي،  بشــكل  حياتهــم 
املــوالت  فــي  كالتســوق 
واملشــاركة فــي االحتفــاالت 
النفــس،  علــى  الترويــح  أو 
مســتوى  فــي  العيــش  أو 
افتتــاح  أو  مرفــه،  مــادي 
الخاصــة  مشــاريعهم 
أنفســهم،  علــى  واالعتمــاد 
حنقهــم  زاد  وبالتالــي 
حــاالت  وجــدوا  عندمــا 

املســبقة(31). النظــرة  تخالــف 

خــالل  الســوريين  بعــض  عنــد  تولــد  كمــا 
االحتكاك مع جهات تركية، بأن تلك الجهات 

مــن  مجموعــة  أو  شــخص،  مــن   
ً
هــا ُموجَّ يكــون  الــذي  واإليــذاء،  واإلســاءة،  العنــف،  أشــكال  مــن  شــكل  ــه: 

ّ
بأن ــر  التنمُّ ف  عــرَّ   29

، حيث قد يكون عن طريق االعتداء 
ً
، أو نفســّيا

ً
األشــخاص، إلى شــخص آخر، أو مجموعة من األشــخاص األقّل قّوة، ســواء بدنّيا

ريــن سياســة التخويــف، والترهيــب، والتهديــد،  تنِمّ
ُ
بــع األشــخاص امل

َّ
البدنــّي، والتحــرُّش الِفعلــّي، وغيرهــا مــن األســاليب العنيفــة، ويت

ــر فــي أكثــر مــن مــكان، كاملدرســة، أو العمــل، أو غيرهــا مــن األماكــن املختلفــة.  وقــد ُيمــاَرس التنمُّ
ينظر: د.أحمد فكري-د.رمضان علي )2015(، التنمر املدر�ضي و عالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية )الطبعة 
 .https://bit.ly/2SyxCEN :األولى(، جمهورية مصر: مجلة كلية التربية - جامعة بور سعيد، ص21. رابط البحث

 مــا يظهــر الســوريون بــزي قــروي أقــرب لــزي 
ً
30  تطرقــت بعــض املسلســالت التركيــة بشــكل عابــر لوجــود الســوريين، حيــث غالبــا

الغجــر، يتســولون فــي الطريــق.

 لتطرف كل منهم في سلوكه.
ً
31  يتحمل السوريون واألتراك املسؤولية املشتركة عن هذا املوضوع نظرا

32  مــن االمــور التــي عــززت اإلحســاس بعــدم الكفــاءة والدونيــة منــع األطبــاء الســوريين فــي املراكــز الطبيــة الســورية املرخصــة مــن 
تقديــم خدماتهــم الطبيــة لغيــر الســوريين، ومنعهــم مــن العمــل فــي املؤسســات الطبيــة التركيــة، وكذلــك منــع الســوريين مــن التبــرع 
تقديــم  إلــى  باإلضافــة  الطــوارئ،  حــاالت  فــي  حتــى  التركيــة  الجنســية  يملكــون  متبرعيــن  إحضــار  واشــتراطهم  الحاجــة،  عنــد  بالــدم 

منظمــات وجمعيــات ســورية اقتراحــات ألطــراف تركيــة لــم يتــم االخــذ بهــا.

يعتبرونهــم  النديــة، وال  بعيــن  إليهــم  تنظــر  ال 
مســتدلين  عمــل،  أي  فــي  للتشــارك  أكفــاء 
تتعلــق  التــي  املشــاريع  معظــم  بــأن  ذلــك  علــى 
 
ً
طرفــا فيهــا  الســوريون  يكــن  لــم  بالســوريين 

 
ً
 خــالل فتــرة التحضيــر والتجهيــز، ونــادرا

ً
فاعــال

مــا تســتطلع آراؤهــم أو تؤخــذ توصياتهــم علــى 
ســبيل  علــى  فهــي  تمــت  وإن  الجــد،  محمــل 
الشــراكة،  ســبيل  علــى  وليــس  االســتئناس 
وإن شــاركوا ضمــن فريــق العمــل ففــي نطــاق 

الترجمــة(32). حــدود  يتجــاوز  ال  محــدد 

األزمــة 9)1 كانــت  االقتصاديــة:  األزمــة 
االقتصاديــة الســبب األبــرز لتنامــي االحتجــاج 
الشــعبي ضــد الوجــود الســوري، حيــث يعتقــد 
أن  الترـكـي  الشــعب  أفــراد  مــن  الكثيــرون 
وتقــدم  عليهــم،  الســوريين  تفضــل  الحكومــة 
تلــك  إنفــاق  مــن   

ً
بــدال املســاعدات،  لهــم 

تصــب  وخدمــات  مرافــق  إنشــاء  فــي  األمــوال 
فــي مصلحتهــم. كمــا أنهــم يعتقــدون أن ارتفــاع 
بارتفــاع  تســبب  تركيــا  فــي  البطالــة  نســبة 
نســبة الجريمــة، وأن الشــوارع أصبحــت أقــل 
يعــود  ، حيــث يعتقــدون أن ســبب ذلــك 

ً
أمنــا

الســوريين  الشــباب  مــن  العديــد  وجــود  إلــى 
الذيــن  )الذكــور(  العمــل  عــن  العاطليــن 

الشــوارع. فــي  يتســكعون 

 ينتقد األتراك

 فوضوية بعض

 السوريين وعدم

 احترامهم للقوانين،

 من دون األخذ بعين

 االعتبار أن سياسات

 نظام األسد وحزب

 البعث قد غرست في

 املجتمع السوري هذه

 السلوكيات على مدى

عقود.

https://bit.ly/2SyxCEN
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فــي مناطــق وأحيــاء 01)1 الســوريين  تركــز    
وافتتــاح  كبيــرة،  ســكانية  بكثافــة  محــددة 
مــا  وهــو  واملطاعــم،  املحــالت  مــن  العديــد 
يشــعر األتــراك بتغيــر هويــة املنطقــة(33). وقــد 
األتــراك؛  حيــاة  علــى  ســلبية  أثــار  لذلــك  كان 
فعلــى ســبيل املثــال، تضاعفــت أجــرة املنــازل 
الســوريون  فيهــا  يتجمــع  التــي  املناطــق  فــي 
عــدد  وازداد  عليهــا،  الطلــب  لكثــرة   

ً
نظــرا

الطــالب الســوريين فــي املدرســة الواحــدة(34)، 
بحيــث فــاق عــدد الطــالب األتــراك فــي بعــض 
األحيــان، األمــر الــذي تســبب بمشــاكل كثيــرة 

املدرســين. مــع  وحتــى  الطــالب  بيــن 

 حيــث امتــألت بعــض الشــوارع )األزقــة املالصقــة لجامــع 
ً
33  تشــاهد هــذه الظاهــرة بشــكل واضــح فــي اســطنبول فــي حــي الفاتــح تحديــدا

الفاتــح، طلعــة األمنيــات، منطقــة يوســف ياشــا( باملطاعــم الســورية وهــو مــا صبــغ املنطقــة بصبغــة عربيــة، حيــث ارتفعــت أجــرة 
 كذلــك، وهــو مــا شــجع الكثيــر مــن املحــالت التركيــة 

ً
املحــالت فــي هــذه املنطقــة عــدة أضعــاف، وازدادت قيمــة الفــروغ للمحــل أضعافــا

علــى تأجيرهــا للســوريين.

مــن  كبيــرة  أعــداد  بتجمــع  معينــة  مدرســة  إلــى  املؤقتــة  املــدارس  مــن  القادميــن  الســوريين  الطــالب  تحويــل  قــرارات  تســببت    34
 مــن الســوريين ، كمــا تســبب نظــام القبــول الجديــد فــي 

ً
الســوريين فــي تلــك املدرســة وخاصــة مــدارس )إمــام- خطيــب( التــي تشــهد إقبــاال

املــدارس الثانويــة فــي تجمــع معظــم الطــالب العــرب والســوريين واألجانــب فــي مــدارس محــددة ال يتطلــب الدخــول إليهــا إجــراء فحــص
 Lgs وخاصــة فــي مناطــق )كالفاتــح وأســنيورت وباشــاك شــهير(، حيــث فاقــت نســبة الطــالب الســوريين والعــرب فــي بعــض الصفــوف 

النصــف كمدرســة علــي عــزت بيغوفيتــش الثانويــة فــي كايــا شــهير علــى ســبيل املثــال.

 تشير بعض الدراسات

 إلى وجود مجموعة

 من املمارسات

 العنصرية ضد

السوريين
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الخاصــة  األســباب  مجموعــة  بهــا  ونقصــد 
والتــي  وأفعالهــم،  الســوريين  بتصــورات 
ســاهمت فــي ازديــاد حالــة االحتقــان املتبــادل 
يمكــن  حيــث  واألتــراك،  الســوريين  بيــن 

يلــي:  بمــا  تلخيصهــا 

وجــود بعــض الســلوكيات “العنصريــة” 1)1
املداخــالت  بعــض  أشــارت  الســوريين:  تجــاه 
العنصريــة”  “الســلوكيات  بعــض  وجــود  إلــى 

مــن قبــل بعــض األفــراد تجــاه الســوريين.

البعــض  أشــارت  حيــث 
الشــابات  إحــدى 
قمنــا  التــي  التركيــات(35) 
أنهــا  آرائهــن  باســتطالع 
ســيدة  قيــام  شــهدت 
بتوجيــه تعليــق “عنصــري” 
إحــدى  فــي  لســيدة ســورية 
الحافــالت حيــث قالــت لهــا 
طريقــة  مــن  للســخرية  محاولــة  فــي  املــأل  علــى 
بهــذه  نفســك  بتغطيــة  قمــت  “إذا  حجابهــا: 
املــكان  الحــال  بطبيعــة  تــري  فلــن  الطريقــة، 
)مــع  ســتقعين”  وبالطبــع  فيــه  تســيرين  الــذي 
الــكالم  هــذا  قالــت  التــي  الســيدة  أن  العلــم 
وأثــار  فعــل  بــردة  تســبب  مــا  وهــو  محجبــة(، 
فــي الحافلــة واســتفزهم. مشــاعر املوجوديــن 

اســتطالع  تــم  أخــرى(36)  شــابة  ذكــرت  كمــا 
رأيهــا أنهــا كانــت شــاهدة علــى أحــد التصرفــات 
الحكوميــة  املؤسســات  فــي  “العنصريــة” 
عندمــا كانــت تعمــل كمتدربــة فــي وزارة العــدل 

35  من مقابلة أجراها فريق العمل مع إحدى الطالبات التركيات في الجامعة في شباط 2019

36  من مقابلة أجراها فريق العمل مع طالبة تركية أخرى في الجامعة في شباط 2019

37  من مقابلة أجراها فريق العمل مع أحد الخبراء األتراك.

لــب منهــا قــراءة 
ُ
عــام 2015 فــي أنقــرة، حيــث ط

ورقــة مكتوبــة بلغــة فرنســية، وعندمــا ســأل 
أنهــا  وعلــم  الورقــة،  محتــوى  عــن  املســؤول 
 
ً
مكتوبــة مــن قبــل طفــل ســوري، رمــى بهــا جانبــا

دون أن يعــرف مــا ورد فيهــا، وهــو مــا أعطــى 
الرســالة  مــع  تعاملــه  مــن خــالل  لهــا   

ً
انطباعــا

بأنــه “إذا كان األمــر يتعلــق بالســوريين، فهــو 
غيــر مهــم وال توجــد مشــكلة فــي تركــه”.

بعــض  فــي  األتــراك  أن  إلــى  آخــر(37)  وأشــار 
األحيان يتعاملون بـ “قســوة وازدواجية” أمام 
يمكــن  املثــال  ســبيل  فعلــى  املوقــف؛  نفــس 
شــخص  عــن  يتغا�ضــى  أن  الحافلــة  لســائق 
تركــي يريــد ركــوب الحافلــة، ويقبــل منــه الدفــع 
 ألن بطاقتــه قــد فــرغ شــحنها، بينمــا لــو 

ً
نقــدا

ســيتعامل  الســائق  فــإن   ،
ً
ســوريا الشــخص 

أن  يرفــض  وقــد  مختلــف،  نحــو  علــى  معــه 
بعــد   

ً
نقــدا الدفــع  منــه  يتقبــل  قــد  أو  ينقلــه 

بالتذمــر  صوتــه  ويرفــع  إحراجــه  يتعمــد  أن 
والشــكوى.

 وتشــير اآلراء التــي تــم اســتطالعها إلــى أن مثــل 
فــي  ســلبي  أثــر  لهــا  ســيكون  املمارســات  هــذه 
املســتقبل علــى الســوريين، كمــا أنهــا ســتعزز 
وتعكــس  املجتمــع  فــي  »العنصــري«  الســلوك 

صــورة ســيئة عنــه. 

املظاهــر 2)1 لبعــض  األتــراك  انتقــادات 
الســوريون،  بهــا  يقــوم  التــي  الســلوكية 
األســر  أفــراد  عــدد  ارتفــاع  األتــراك  ينتقــد 
فــي  اإلنجــاب  فــي  الكبيــرة  والرغبــة  الســورية 

»االحتقــان 2222 حالــة  تنامــي  إلــى  تــؤدي  التــي  األســباب 
الســوريين:  عنــد  الشــعبي« 

 أنتجت صدمة اللجوء

 وعملية االنتقال إلى

 مجتمعات جديدة

 مشكالت يصعب

فهمها والتعامل معها
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ظــل هــذه الظــروف الصعبــة حتــى علــى األســر 
التركيــة(38)، وخاصــة أنهــم يشــاهدون بعــض 
املظاهــر املســيئة مــن قبــل بعــض الســوريين 
كضــرب األهــل ألطفالهــم أو تركهــم لســاعات 
طويلــة يلعبــون فــي الشــوارع، أو قيــام األطفــال 

املــارة.  وإزعــاج  بالتســول 

الــزواج  ظواهــر  بشــدة  األتــراك  ينتقــد  كمــا 
املبكــر وتعــدد الزوجــات عنــد الســوريين(39)، 
بعقــد  ترـكـي  مــن  الــزواج  الســوريات  وقبــول 
التــزام الســوريين  إلــى عــدم  عرفــي، باإلضافــة 
العنــف  إلــى  ولجوئهــم  والقوانيــن،  بالنظــام 
واســتخدام  املشــاكل،  لحــل  والشــجار 
األمــور  مــن  وهــي  الكفــر،  وألفــاظ  الشــتائم 

األتــراك.  عنــد   
ً
جــدا املعيبــة 

فــي  الكبــرى  املســؤولية  الســوريين  ويتحمــل 
هــذا املجــال، إال أنــه قــد يكــون مــن الجيــد أن 
يتفهــم األتــراك بعــض األســباب التــي طبعــت 
الجهــات  وخاصــة  الطبائــع،  بهــذه  الســوريين 
الحكوميــة وهــو مــا سيســاعدها علــى معرفــة 
أســباب عــدم قــدرة بعــض القوانيــن الخاصــة 
بشــكل  املشــكالت  حــل  علــى  بالســوريين 

كامــل.(40)

األتــراك فوضويــة  ينتقــد  المثــال  ســبيل  فعــى 
دون  للقوانيــن،  احترامهــم  وعــدم  الســوريين 
وحــزب  األســد  نظــام  سياســات  أن  اعتبــار 
الســوري  املجتمــع  فــي  غرســت  قــد  البعــث 
علــى  والنظــام  القانــون  احتــرام  عــدم  فكــرة 

خــالل   
ً

طفــال  405521 بلــغ  تركيــا  فــي  ولــدوا  الذيــن  الســوريين  املواليــد  عــدد  أن  الهجــرة  إدارة  عــن  صــادر  تقريــر  أظهــر    38
الســنوات الثمانيــة املاضيــة، وتشــكل نســبة األطفــال ممــن هــم دون الثامنــة عشــر %45.5 مــن إجمالــي عــدد الســوريين، املصــدر: 

Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Şubat 2019
39  "زواج القاصرات السوريات القسري، وسجالت حمل املراهقات"، تاريخ النشر 2018-7-30.

 Suriyeli1kız1çocukları1evliliğe1zorlanıyor,1ergen1gebelik1kayıt1dışına1çıktı,1IPA1news,
1.30.07.2018,1link;1https://bit.ly/2EYRDAJ
 فــي ضبــط الســن األدنــى للــزواج بيــن الســوريين، بــل علــى العكــس أدت إلــى تفاقــم 

ً
40  لــم تفلــح سياســات الحكومــة التركيــة عمليــا

هــذه املشــاكل وغيــرت نمطهــا، فقــد لجــا الســوريون، فــي بعــض األحيــان، للتحايــل علــى قانــون تحديــد ســن الــزواج ونســب أطفالهــم 
مــن أمهــات تحــت الســن القانونــي إلــى أقاربهــم، حيــث تســتخدم األم القاصــر عنــد دخولهــا للمشــفى مــن أجــل الــوالدة كيملــك أحــد 

قريباتهــا ممــن تتجــاوز الـــ /18/ مــن العمــر، وبالتالــي ينســب املولــود لغيــر أمــه بعلــم األبويــن

عقــود.  مــدى 

الشــباب  مشــاركة  عــدم  األتــراك  ينتقــد  كمــا 
فــي القتــال مــن أجــل بالدهــم )رغــم مشــاركتهم 
(، والتــي تعــود للعديــد 

ً
 كمــا بينــا ســابقا

ً
فعليــا

تتعلــق  قديمــة  أســباب  منهــا  األســباب،  مــن 
بصــورة الخدمــة العســكرية فــي ذهــن الشــباب 
يســعى  تعتبــر عقوبــة  والتــي   

ً
الســوري عمومــا

مــن  الشــباب  يعانيــه  مــا  نتيجــة  منهــا  للتهــرب 
إذالل وظــروف معيشــية قاســية خــالل فتــرة 

العســكرية،  الخدمــة 
أخــرى  إلــى  باإلضافــة 
تفــرق  منهــا:  حديثــة، 
وافتقــاد  الفصائــل، 
وطــول  النوعــي  الســالح 
وعــدم  الحــرب،  فتــرة 
يتكفــل  مــن  وجــود 
عائــالت  باحتياجــات 
الســوريين  املقاتليــن 
املاديــة، وغيــاب أي رعايــة 
بمصابــي  عنايــة  أو  طبيــة 
باإلضافــة  الحــرب، 
الســوريين  تفــاوت  إلــى 
للثــورة. ووالئهــم  بإيمانهــم 

ومــن جهــة أخــرى ينتقــد األتــراك زيــارة أعــداد 
كبيــرة مــن الســوريين لســوريا خــالل إجــازات 
األعيــاد وعودتهــم إلــى تركيــا، حيــث يتســاءلون 
العــودة  األعــداد  هــذه  بمقــدور  طاملــا  أنــه 
بالعيــش  يســتمرون  ملــاذا  مناطقهــم،  إلــى 

شعر السوريون أنهم 

محاسبون على أخطاء 

غيرهم، وأن عليهم 

التبرير واالعتذار 

، وأنهم باتوا غير 
ً
دائما

 
ً
مقبولين اجتماعيا

وغير مرحب بهم، وأن 

وجودهم في تركيا 

مهدد وغير مستقر.

https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/
https://bit.ly/2EYRDAJ
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بالدهــم  إلــى  يعــودون  ال  وملــاذا  تركيــا؟!  فــي 
ويســاهمون فــي بنائهــا؟! دون معرفــة صعوبــات 
الوضــع املعي�ضــي والخدمــي واألمنــي فــي املناطــق 

الســورية.

إفــرازات الحــرب االجتماعيــة: ال يمكــن 3)1
تجاهــل األثــر الــذي خلفتــه ســنوات »األزمــة« 
علــى الســوريين، ومــا تعرضــوا لــه مــن أهــوال 
ظواهــر  ظهــور  إلــى  أدت  والتــي  وصعوبــات 

مســتغربة. اجتماعيــة 

هــذه  خلفــت  فقــد 
 
ً
أمراضــا العميقــة  الهــزة 

كانــت  مســتترة  اجتماعيــة 
نظــام  لسياســة   

ً
نتاجــا

خــالل  املمنهجــة  األســد 
آثارهــا  ظهــرت  عقــود، 
الســوريين  بيــن  الســلبية 
تظهــر  أن  قبــل  أنفســهم 
تجــاه األتــراك، كالطائفيــة 
والفســاد  واملناطقيــة 
واألنانيــة  االجتماعــي  والتفــكك  واالســتغالل 
العــام(41). الشــأن  عــن  واالنعــزال  والشــكوى 

إلــى  واالنتقــال  اللجــوء  صدمــة  خلفــت  كمــا 
يصعــب  اضطرابــات  جديــدة  مجتمعــات 
فهمهــا أو التعايــش معهــا، ناهيــك عــن اآلثــار 
النفســية العميقــة التــي ال تــزال حاضــرة عنــد 
غيــر  بشــكل  تؤثــر  والتــي  الســوريين  معظــم 

41  أشــار عــدد مــن مســؤولي الجمعيــات املدنيــة الســورية التــي تســتهدف بمشــاريعها الســوريين فــي تركيــا، إلــى تنامــي ظاهــرة الشــكوى 
والقلــق  الغضــب  مســتوى  ارتفــاع  إلــى  باإلضافــة  بالنفــس،  الثقــة  وضعــف  للكســل  والركــون  االمتنــان  والنقد،وعــدم  واالعتــراض 
والخــوف مــن املســتقبل، واللجــوء إلــى العنــف، ولــوم  الجميــع وتحميلهــم املســؤولية ملــا وصلــت إليــه األوضــاع وتجاهــل املســؤولية 
 لكونهــا تعــزز صــورة ســلبية عــن املجتمــع الســوري فــي تركيــا.

ً
الشــخصية....الخ ، وهــي أمــور تســتدعي الدراســة والبحــث واملعالجــة نظــرا

42  اآلثار النفسية للهجرة واللجوء.. درب شائك مليء بالصدمات، موقع دار الفكر االلكتروني، تاريخ النشر 2017-9-13

 علــى بطاقــة الكيملــك، حيــث تشــترط وجــود جــواز ســفر نظامــي 
ً
43  ترفــض غالبيــة البنــوك فتــح حســاب بنكــي للســوريين اعتمــادا

وســاري املفعــول، وإقامــة ســياحية أو إقامــة عمــل، مــع وجــود اســتثناءات بســيطة فقــد يختلــف األمــر أحيانــا فــي البنــك الواحــد بيــن 
فــرع وآخــر دون أســباب واضحــة.

كمــا أن العديــد مــن املعامــالت البنكيــة قــد تتوقــف فــي حــال انتهــاء مــدة جــواز الســفر رغــم وجــود الكيملــك، وهــو أمــر يجبــر الســوريين 
علــى اســتخراج جــواز ســفر جديــد وتحمــل أعبائــه املاليــة إضافيــة، والتــي تصــل إلــى 800 دوالر للجــواز املســتعجل و300 للجــواز 

العــادي، واملعاملــة املســيئة فــي القنصليــة الســورية مــن أجــل الحصــول علــى وثيقــة قانونيــة فقــط

الســلوك(42). علــى  مباشــر 

الســيئة  الســلوكيات  هــذه  ســببت  وقــد 
إذ  الســوريين،  علــى   

ً
ضغوطــا واالضطرابــات 

شــعروا أنهــم محاســبون علــى أخطــاء غيرهــم 
مــن الســوريين، وأن عليهــم التبريــر واالعتــذار 
 
ً
اجتماعيــا مقبوليــن  غيــر  باتــوا  وأنهــم   ،

ً
دائمــا

تركيــا  فــي  وجودهــم  وأن  بهــم  مرحــب  وغيــر 
مســتقر. وغيــر  مهــدد 

إجــراء 4)1 خــالل  البيروقراطيــة  العوائــق 
فيمــا  وخاصــة  الرســمية:  املعامــالت 
تخــص  التــي  القــرارات  أو  بالقوانيــن  يتعلــق 
 مــا يكتشــف الســوري 

ً
الســوريين، حيــث غالبــا

أن املوظــف الــذي يراجعــه ال علــم لــه بالقــرار 
الــذي صــدر قبــل مــدة، أو أن القــرار الصــادر 
لــم يدخــل حيــز التنفيــذ إال بعــد فتــرة طويلــة، 
 فــي الدوائــر الرســمية 

ً
األمــر الــذي يســبب إربــاكا

الطرفيــن. لــكال  املزدحمــة 

كمــا رصــدت عــدد مــن الحــاالت التــي لــم يــرض 
الحمايــة  ببطاقــة  االعتــراف  املوظــف  فيهــا 
 
ً
مطالبــا نظاميــة،  رســمية  كوثيقــة  املؤقتــة 

ســاري  مختــوم  نظامــي  ســفر  جــواز  بوجــود 
.
ً
كثيــرا يعقــد  الــذي  األمــر  املفعــول(43)، 

يمكــن القــول: إن حالــة االحتقــان الشــعبي لــم 
أســباب  هنالــك  كان  وإنمــا  فــراغ،  مــن  تنشــأ 
واألتــراك  الســوريين  بيــن  مشــتركة  وعوامــل 
نشــأت  التــي  البيئــة  إيجــاد  فــي  دور  لهــا  كان 

يعمل نظام األسد 
واملجموعات التابعة 

له على تصوير عمليتي 
غصن الزيتون ودرع 

الفرات على أنها 
امتداد لسياسات 
االستعمار القديم

http://darfikr.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://darfikr.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%83-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
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العوامــل  هــذه  مــن  الحالــة.  تلــك  كنفهــا  فــي 
املشــتركة: 

الخلفيــات الثقافيــة والصــور النمطيــة 5)1
 :

ً
اآلخــر عمومــا عــن  الشــعبين  مــن  لــدى كل 

الدولــة  عهــد  أواخــر  فــي  املنطقــة  تعرضــت 
الفكــري  الغــزو  مــن  حالــة  إلــى  العثمانيــة 
الفكــرة  تعزيــز  إلــى  ســعت  التــي  والثقافــي 
فــي ظــل  التــي تعيــش  القوميــة عنــد الشــعوب 
التاريخيــة  األحــداث  وســاعدت  الدولــة، 
الذهنيــة  الصــور  رســم  إعــادة  فــي  وانهيارهــا 
الدينيــة  فــي محاولــة لقطــع الصلــة  للشــعوب 

بينهــم. فيمــا  والتاريخيــة 

بيــن األتــراك  ففــي تركيــا ســادت فكــرة عامــة 
قــام  التــي  بـــرى« 

ُ
الك العربيــة  »الخيانــة  عــن 

فــي  األتــراك  »خذلــوا  عندمــا  العــرب  بهــا 
اإلنكليــز،  لصالــح  األولــى«  العامليــة  الحــرب 
بعــض  علــى  جلــي  بشــكل  ذلــك  انعكــس  وقــد 
تصــف  التــي  املجتمــع  فــي  املنتشــرة  األمثــال 
 نجد: » إذا فهمت 

ً
العرب بشــكل �ضــيء، فمثال

ــعر 
َ

«(44)، أو »معقــد كش
ً
ذلــك ســأكون عربيــا

قــذر«. »عربــي  أو  العــرب«، 

كمــا تنتشــر عنــد األتــراك صــورة العــرب بأنهــم 
على الرغم من ثروتهم، إال أنهم ال يســاعدون 
بــل  بعضهــم وال يدعمــون قضيــة فلســطين، 
مــع  ويتعاونــون  حصارهــا  علــى  يســاعدون 
مفهومــة-  -ألســباب  ادراك  دون  أعدائهــا، 
الحاكمــة،  األنظمــة  سياســات  بيــن  التفريــق 

 لدرجة أنه غير مفهوم
ً
، أو معقد جدا

ً
Anladıysam Arap olayım."  44" وتقال عن �ضيء سخيف جدا

45  أنتجــت العديــد مــن املسلســالت الدراميــة الســورية والتــي حظيــت بمتابعــات ســورية وعربيــة كبيــرة، والتــي كانــت تظهــر الجنــدي 
 للتحريــر 

ً
العثمانــي بصــورة الرجــل الظالــم قبيــح الصــورة الــذي يســعى الضطهــاد املجتمــع، والــذي يخــوض املجتمــع ضــده حروبــا

واملقاومــة. ومــن هــذه املسلســالت "إخــوة التــراب" و"الخوالــي".
غيــر أن ذلــك ال ينفــي أنــه فــي فتــرة تحســن العالقــات بيــن ســوريا وتركيــا فــي الفتــرة 2002-2011، تحســنت صــورة الحكــم العثمانــي فــي 

املسلســالت الســورية، كمــا هــو األمــر فــي مسلســل "ليالــي الصالحيــة". 

الشــعوب  وحقيقــة 
ومبادراتهــا  العربيــة 
مســاعدة  نحــو  الخيريــة 

. جيــن ملحتا ا

تنتشــر  أخــرى  جهــة  ومــن 
 
ً
عمومــا العــرب  بيــن 

 
ً
خصوصــا والســوريين 

كرســتها  نمطيــة  فكــرة 
الدراســية  املناهــج 
الحكومــات  وسياســات 
التــي  املتعاقبــة،  الســورية 
ســعت إلــى تشــويه نمــوذج 
عبــر  العثمانيــة  الدولــة 

ســاهمت  وقــد  احتــالل«.  »دولــة  بـــ  وصفهــا 
فــي فتــرات ســابقة  الدرامــا وخاصــة الســورية 
يعــرف  ال  حيــث  الفكــرة(45)،  هــذه  بتعزيــز 
الســوريون عــن هــذه الفتــرة إال املشــانق التــي 
»الســفر  و  الســفاح«  باشــا  »جمــال  نصبهــا 
برلــك« و«سياســة التتريــك« التــي اتبعهــا الوالة 
الســنوات  فــي  العربيــة  البــالد  فــي  العثمانيــون 
األخيــرة مــن حكــم العثمانييــن، إلبعــاد العــرب 
ومتعمــد  واضــح  تهميــش  مــع  لغتهــم،  عــن 
للجانــب الســاطع مــن تاريــخ الدولــة العثمانية.

الســوري  النظــام  ســعى  أخــرى  جهــة  ومــن 
لــواء  علــى  تركيــا  اســتيالء  فكــرة  غــرس  إلــى 
اســكندرون«  لــواء  »ســلخ  اســكندرون 
 ،1998 عــام  قبيــل  الفتــرة  فــي  وخاصــة 

األســباب املشــتركة التــي تــؤدي إلــى تنامــي حالــة »االحتقــان 2322
الشــعبي« عند الطرفين:

تشكلت لدى 

السوريين صورة 

نمطية عن الشعب 

التركي بأنه “مجتمع 

علماني متحرر يعيش 

حياة باذخة”، وذلك 

بناء على مشاهداتهم 

للمسلسالت التركية 

املدبلجة التي وصلت 

للدول العربية في 

بداية األلفية الثانية.
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والخرائــط  الدراســية  املناهــج  ركــزت  حيــث 
الجغرافيــة العامــة علــى أن لــواء اســكندرون 

الســورية(46). الدولــة  مــن  جــزء 

مركــز  عــن  صــادرة  دراســة  اعتبــرت  وقــد 
مــن  املقــرب  واألبحــاث  للدراســات  دمشــق 
»الهويــة  عنــوان  حملــت  والتــي  األســد،  نظــام 
الســورية..  املدرســية  املناهــج  فــي  الوطنيــة 
جــدل املتخّيــل والواقــع« أن ظهــور  الخارطــة 
والجغرافيــة دون  التاريــخ  كتــب  فــي  الســورية 
املحتــل  والجــوالن  اســكندرون  لــواء  اقتطــاع 
قبــل  »مــا  مناهــج  فــي  لذلــك  اإلشــارة  وبــدون 
الضبابيــة  السياســة  إلــى  يشــير  األزمــة«،  
التــي مارســها واضعــو املناهــج وخاصــة منهــاج 
عقــود،  مــدى  علــى  املــدارس  فــي  الجغرافيــة 
وذلــك مــن خــالل رســم خريطــة كاذبــة لســورية 
ال  كجــزء  والجــوالن  اســكندرون  لــواء  تضــم 
حقيقــة  علــى  للتغطيــة  محاولــة  فــي  يتجــزأ، 
كونهمــا خــارج الســيادة الســورية، معتبــرة أن 
التغيــرات التــي طــرأت علــى  املناهــج الجديــدة 
 
ً
جوهريــا  

ً
تغيــرا تمثــل  إدراجهــا  إلــى  والعــودة 

الســابقة  الســورية  السياســية  الثقافــة  فــي 
التــي كان مــن ســماتها »سياســة النعامــة« أي 
ال  وبالتالــي  املشــكلة  عــن  الحديــث  »تجاهــل 

ومعالجتهــا(47). بهــا  للتفكيــر  داعــي 

46  عــاود نظــام األســد التالعــب بالخرائــط فــي بعــض املناهــج الحديثــة وأعــاد اللــواء إلــى التبعيــة الســورية، املصــدر: وزيــر التربيــة 
الســوري: حــذف الجــوالن ولــواء اســكندرون مــن خرائــط الكتــب املدرســية الســورية كان "خطــأ ، موقــع يورونيــوز ، تاريــخ النشــر 

 .2017-9-22
 أعيــد لــواء اســكندرون إلــى خريطــة ســوريا، بــل وحتــى تمــت اإلشــارة إلــى "اقتطــاع" كيليكيــة وعنتــاب ومرعــش وديــار بكــر وأورفــه 

ً
حاليــا

مــن ســوريا بموجــب معاهــدات لــوزان واتفاقيــة 1939 بيــن فرنســا وتركيــا. 

 https://bit.ly/2NNXnzQ. ينظر: منهاج الجغرافية للصف التاسع، وزارة التربية، ص19-20، الرابط

47  الهويــة الوطنيــة فــي املناهــج املدرســية الســورية ..جــدل املتخيــل والواقــع ، مركــز دمشــق لألبحــاث والدراســات، تاريــخ النشــر 

2017-5-22

48  لــم توجــد أي قنــاة تركيــة موجهــة للعــرب قبــل الثــورة تبــث تردداتهــا علــى أقمارهــم الفضائيــة، وكانــت القنــوات التركيــة الوحيــدة 
، هــي القنــوات الفضائيــة ذات املحتــوى الجن�ضــي، كمــا ســاهمت املسلســالت املدبلجــة 

ً
التــي يمكــن اســتقبالها فــي البــالد العربيــة غالبــا

علــى التركيــز علــى هــذا الجانــب والتــي نقلــت صــورة عــن مجتمــع متحــرر غيــر متديــن. 

49  نقلــت معظــم املسلســالت التركيــة املدبلجــة صــورة نمطيــة عــن الشــعب الترـكـي، والتــي تركــز علــى الثــراء الفاحــش عنــد الشــعب 
الترـكـي، والحيــاة الســهلة الرومانســية املريحــة، املتحــررة مــن قواعــد الديــن، والطبيعــة الجميلــة الســاحرة، باإلضافــة إلــى انتشــار 

الجريمــة واملافيــات.

التاريخيــة  الخلفيــات  هــذه  اســتدعيت  وقــد 
التحريــض  حمــالت  فــي  العقــول  فــي  الراســخة 
املوجهــة للســوريين، وذلــك مــن خــالل التركيــز 
مناطــق  فــي  سياســتها  بــأن  تركيــا  اتهــام  علــى 
»غصــن الزيتــون« و«درع الفــرات« مــا هــي إال 
امتداد لـ »سياســاتها االســتعمارية الســابقة«، 
تركيــا  فــي  الســورية  املــدارس  إغــالق  أن  أو 
ينــدرج ضمــن »سياســة التتريــك« التــي اتبعتهــا 
نظــام  وجــود  منطقيــة  تقديــر  دون   ،

ً
ســابقا

 
ً
خصوصــا املضيــف  البلــد  فــي  واحــد  تعليمــي 

الضيافــة. مــدة  طــول  مــع 

ومــن جهــة أخــرى لــم يملــك الطرفــان صــورة 
وحياتــه  اآلخــر  الشــعب  ثقافــة  عــن  واضحــة 
املعاصــرة، فقــد ســاد عنــد الســوريين صــورة 
ذهنيــة مســبقة بــأن الشــعب التركــي فــي عمومــه 
بالنظــر  وذلــك  متحــرر«،  »علمانــي  شــعب 
القنــوات الفضائيــة  نقلتهــا  التــي  إلــى الصــورة 
فــي  العربيــة  للبــالد  وصلــت  التــي  التركيــة(48)، 
بداية األلفية الثانية، كما ركزت املسلســالت 
معيــن  جانــب  إظهــار  علــى  املدبلجــة  التركيــة 
مــن  العديــد  وإغفــال  الترـكـي،  الشــعب  مــن 

.(49) عنــه  األخــرى  الجوانــب 

 
ً
ومــن جهــة أخــرى كان املجتمــع الترـكـي بعيــدا

فــي  االجتماعيــة  األحــوال  واقــع  إدراك  عــن 

https://arabic.euronews.com/2017/09/22/deleting-the-golan-and-alexandretta-was-a-mistake
https://arabic.euronews.com/2017/09/22/deleting-the-golan-and-alexandretta-was-a-mistake
https://arabic.euronews.com/2017/09/22/deleting-the-golan-and-alexandretta-was-a-mistake
https://arabic.euronews.com/2017/09/22/deleting-the-golan-and-alexandretta-was-a-mistake
https://bit.ly/2NNXnzQ
http://www.dcrs.sy/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://www.dcrs.sy/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%91%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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كانــت  حيــث  ســوريا،  ومنهــا  العربيــة،  البــالد 
الصــورة الذهنيــة للعــرب، والســوريون منهــم، 
تتــراوح بيــن حالتيــن: إمــا صــورة االنغمــاس فــي 
التخلــف  صــورة  أو  واإلســراف(50)،  التــرف 

املدقــع(51).  والجهــل 

النمطيــة  الصــورة  ســببت  الحالتيــن  فــي 
شــريحة  أذهــان  فــي  للســوريين  املوجــودة 
 بيــن الطرفيــن، 

ً
واســعة مــن األتــراك، احتقانــا

 ألن معاملــة اإلخــوة األتــراك للســوريين 
ً
نظــرا

فعــل  ردود  يســبب  كان  الصــورة  هــذه  وفــق 
قبلهــم.  مــن  متشــنجة 

رفــض الســوريين معاملتهــم علــى أســاس 6)1
بالنفــس  االعتــزاز  لصفــة   

ً
نظــرا »الجئيــن«: 

يرفــض  الســورية،  الشــخصية  تطبــع  التــي 
الكثيــر مــن الســوريين معاملتهــم علــى أســاس 
الوصــف  هــذا  يكتنــف  مــا  مــع  »الجئيــن«، 

50  قــام أحــد الشــباب املصرييــن فــي تركيــا بتجربــة اجتماعيــة ســأل فيهــا بعــض األتــراك حــول رأيهــم بالعــرب 
كشــعب، حيــث أشــارت أغلــب اإلجابــات إلــى تعميــم صــورة الشــعب الخليجــي علــى صــورة العربــي، حيــت كانــت اإلجابــات تتطــرق 
لوصــف العــرب بالثــروة والغنــى ووجــود النفــط، حتــى أن البعــض اعتبــر ان العــرب يزينــون أغطيــة املراحيــض بالذهــب، املصــدر 

فيديــو بعنــوان  ســألنا األتــراك عــن العــرب | شــاهد مــاذا قالــوا عــن الالجئيــن،  تاريــخ النشــر2019-1-4.

51  تعــرض الكثيــر مــن الســوريين ألســئلة مــن نمــط، هــل تســتخدمون الســيارات أم الجمــال؟، هــل تعرفــون الكهربــاء؟ هــل تعيشــون 
فــي بيــوت أم خيــام؟ ومــن األمثلــة كذلــك مــا حــدث مــع ســيدتين ســوريتين عــام 2018 خــالل اجتماعهمــا مــع منصــة نســائية تضــم أكثــر 
 بــأي ســيدة 

ً
مــن 19 جمعيــة نســائية تركيــة تقــوم بمشــاريع للســوريين، حيــث أشــارت الجهــات التركيــة إلــى أنهــن لــم يلتقيــن مســبقا

ســورية جامعيــة، وأنهــم تفاجــؤوا مــن قــول إحــدى الســيدات الســوريات التــي تديــر جمعيــة نســائية أن نســبة النســاء الســوريات 
الجامعيــات تقــارب 50 % فــي اســطنبول بنــاء علــى احصائيــة قامــت بهــا جمعيتهــا وشــملت /2000/ امــرأة.

 يتحــدث عــن فــوز بحــث يحمــل 
ً
52  أشــار أحــد الباحثيــن الســوريين إلــى حجــم االنزعــاج النف�ضــي الــذي أحــس بــه عندمــا قــرأ خبــرا

عنــوان “التقليــل مــن خطــر اإلصابــة بوبــاء الحصبــة مــن أجــل إدمــاج أفضــل للســوريين فــي تركيــا”، وذلــك فــي مســابقة كبيــرة أقامتهــا 
 Türk Telekom التركيــة  االتصــاالت  برعايــة شــركة  كانــت  والتــي  دولــة،  مــن 19  الباحثيــن  مئــات  فيهــا  البوســفور وشــارك  جامعــة 
واملؤسســة التركيــة لألبحــاث العلميــة والتكنولوجيــا “Tübitak”، ومنظمــة األمــم املتحــدة “يونيســيف” ومنظمــة الهجــرة الدوليــة.

 
ً
 بالنســبة للســوريين لكونــه يناقــش مشــكلة ال تــكاد تشــاهد بيــن الســوريين وتعتبرهــا معيقــا

ً
واعتبــر الباحــث أن العنــوان مســتفز جــدا

لالندمــاج أو ألنهــا تصفهــم بمــن يحمــل الوبــاء، باإلضافــة إلــى أن عــدم مشــاركة جهــات ســورية فــي مثــل هــذه الفعاليــات وهــي املعنيــة 
، بالنظــر إلــى وجــود عشــرات املراكــز البحثيــة الســورية فــي تركيــا، وآالف األكاديمييــن املختصيــن فــي كثيــر 

ً
باألمــر أمــر مســتفز أيضــا

مــن املجــاالت والذيــن كان مــن املمكــن أن يغنــوا املســابقة بالكثيــر مــن األبحــاث القيمــة، حيــث عــزا ذلــك إلــى ضعــف التواصــل بيــن 
الطرفيــن.

رابــط الخبــر باللغــة العربيــة، خمســة أبحــاث تفــوز بمســابقة لتحســين حيــاة الســوريين فــي تركيــا، موقــع عنــب بلــدي، تاريــخ النشــر 
 ،2019-1-22

 ، Suriyelilerin1hareketliliği1sosyal1imkanlara1erişimi1güçleştiriyor رابــط الخبــر باللغــة التركيــة: 
وكالــة األناضــول. 

بــالد الخليــج، والذيــن  فــي تركيــا مــن االثريــاء والتجــار ســواء القادميــن مــن ســوريا أو مــن  53  توجــد نســبة جيــدة مــن الســوريين 
يعيشــون فــي مســتوى مــادي مرفــه يفــوق فــي بعــض األحيــان مســتوى الطبقــة الوســطى مــن األتــراك، وخاصــة فــي اســطنبول، ويتركــز 

فــي املجمعــات الســكنية الفخمــة فــي مناطــق زيتــن بورنــو وباشاكشــهير، وبيليــك دوزو معظمهــم 

االتجــاد  مــن  املمــول  الدعــم االجتماعــي  ببرنامــج  الخــاص  الترـكـي  الهــالل االحمــر  كــرت  مــن  املســتفيدين  الســوريين  عــدد  بلــغ    54

عليهــم(52)،  والعطــف  الشــفقة  مشــاعر  مــن 
بحســب  ســلبية  مدلــوالت  مــن  تحملــه  ومــا 
التصريحــات  تتســبب  حيــث  يعتقدونــه،  مــا 
الحكوميــة عــن حجــم اإلنفــاق علــى الالجئيــن 

الكثيــر  تركيــا  فــي  الســوريين 
الداخلــي،  االنزعــاج  مــن 
معظــم  أن  وخاصــة 
دون  يعيشــون  الســوريين 
ويدفعــون  مســاعدات 
أجــرة  مــن  مســتحقاتهم 
والفواتيــر،  املنــازل 
فــي  مدخراتهــم  ويصرفــون 

.(53) تركيــا

الذيــن  الســوريون  حتــى 
مــن  مســاعدات  يتلقــون 
الترـكـي(54)،  االحمــر  الهــالل 

ال يمكن اعتبار وجود 

هذه الحساسيات 

 
ً
 معيقا

ً
عامال

لالندماج، بقدر ما 

تمثل نقطة ضعف 

يمكن استثمارها من 

قبل بعض الجهات 

لزيادة املشاكل بين 

الطرفين.

https://www.youtube.com/watch?v=hgpgNWObjZ4
https://www.youtube.com/watch?v=hgpgNWObjZ4
https://www.enabbaladi.net/archives/278001#ixzz5gXQV5tOD
https://www.enabbaladi.net/archives/278001#ixzz5gXQV5tOD
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suriyelilerin-hareketliligi-sosyal-imkanlara-erisimi-guclestiriyor/1370464
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تبلــغ  التــي  املســاعدات  هــذه  أن  يعتبــرون 
الواحــد،  للفــرد   

ً
شــهريا تركيــة  ليــرة   /120/

مــن   
ً
جــدا بســيط  جــزء  لســد  إال  تكفــي  ال 

يضطــرون  وأنهــم  الفرديــة،  احتياجاتهــم 
ظــروف  فــي  للعمــل 
لتأميــن  عادلــة  غيــر 
األساســية،  احتياجاتهــم 
أي أنهــم يعيلــون أنفســهم 

.
ً
تقريبــا  %90 بنســبة 

تظهــر  أخــرى  جهــة  ومــن 
حساســية  األتــراك  عنــد 
فــي تقبــل بعــض املبــادرات 
ســعت  التــي  الســورية 
مــن  ســواء  الســتهدافهم  
أفــراد،  مــن  أو  جمعيــات 
بالكثيــر  قوبلــت  حيــث 
والقلــق،  التوجــس  مــن 
ولــم تفلــح فــي كســر الحواجــز وخاصــة إن لــم 
 ،

ً
 معروفــا

ً
تركيــا  

ً
املبــادرة شــريكا هــذه  تضــم 

فلــم يســتطع األتــراك الثقــة وال فهــم أســباب 
أنــه ال يمكــن  املبــادرات وال قبولهــا، إال  هــذه 
تعميــم هــذه الفكــرة لقلــة املبــادرات مــن هــذا 

النــوع.(55)

ال يمكــن 7)1 حساســيات دينيــة  وطائفيــة: 
 
ً
عامــال الحساســيات  هــذه  وجــود  اعتبــار 

املصــدر   ،
ً
عامــا ال18  دون  األطفــال  مــن  هــم  املســتفيدين  مــن   %60  ،2018 عــام  نهايــة  حتــى  شــخص  األوروبــي  1.447مليــون 

2019-2-2 النشــر  تاريــخ   ?Suriyeliler Devletten Maaş Alıyor mu

55  أشــارت مديــرة ألحــد مركــز تعليــم اللغــة العربيــة املرخصــة لألجانــب فــي منطقــة الفاتــح، أنهــم وبعــد 4 ســنوات مــن العمــل فــي هــذا 
املجــال ومــع اســتقبالهم لعــدد جيــد مــن الطالبــات التركيــات، ال زالــوا يواجهــون الكثيــر مــن العوائــق، حيــث ينظــر لهــم دائمــا بشــك 
وريبــة مــن قبــل األتــراك، بينمــا لــم يواجهــوا هــذه العوائــق مــع جاليــات أخــرى فــي تركيــا كالتركســتان، كمــا أن محاوالتهــم بتقديــم بعــض 

الفعاليــات املجانيــة للغــة العربيــة املوجهــة لألتــراك قوبلــت بالرفــص واالنتقــاد الشــديد والتشــكيك فــي النوايــا.
 كمــا قوبلــت بعــض املبــادرات الفرديــة للتطــوع مــع بعــض األنشــطة التــي تقيمهــا جهــات تركيــة وخاصــة ذات الطابــع الدينــي بالتوجــس 

 مــن الســوريين إال أن يكونــوا فــي نطــاق املســتفيدين.
ً
 عنــد املبادريــن بأنــه ليــس مقبــوال

ً
 ســلبيا

ً
والتجاهــل، وهــو مــا تــرك انطباعــا

الجهــات  قبــل  مــن  حــادة  النتقــادات  النســائية  الشــبابية  املخيمــات  أحــد  فــي  الســوريات  النســاء  مــن  مجموعــة  تعرضــت    56
املســتضيفة وذلــك إلقامتهــن صــالة جماعــة للنســاء بإمامــة نســائية، كمــا رفضــت جميــع النســاء التركيــات فــي حادثــة أخــرى إقامــة 
 بيــن الطرفيــن بعــد أن اتصلــت مجموعــة مــن النســاء التركيــات 

ً
صــالة التراويــح جماعــة فــي فعاليــة ســورية تركيــة وخلــق ذلــك توتــرا

الســوريات. النســاء  مــع جماعــة  الصــالة جماعــة  إجــازة  بمشــايخهن ورفضــن 

57  ورد هــذا التحذيــر بعــد نقــاش حــول أمــور شــرعية اختصاصيــة مــن قبــل مختصــات شــرعيات ســوريات باســتخدام األدلــة 
الشــرعية.

نقطــة  تمثــل  مــا  بقــدر  لالندمــاج،   
ً
معيقــا

بعــض  قبــل  مــن  اســتثمارها  يمكــن  ضعــف 
الطرفيــن. بيــن  املشــاكل  لزيــادة  الجهــات 

غالبيــة  أن   
ً
أوال التأكيــد  مــن  بــد  وال 

ترحــب  تركيــا  فــي  اإلســالمية«  »الجماعــات 
بوجــود الســوريين مــن منطلــق دينــي، إال أنــه 
وخــالل االحتــكاك بيــن الطرفيــن ظهــرت بعــض 
جهــل  نتيجــة  الطرفيــن  بيــن  الحساســيات 
تكــررت  املثــال؛  ســبيل  فعلــى  تعصــب،  أو 
حــوادث اعتــراض األتــراك علــى إمامــة النســاء 
األمــور  مــن  وهــي  للنســاء،  الجماعــة  صــالة 
املتعــارف عليهــا فــي ســوريا خاصــة وفــي البــالد 
العربيــة عامــة، والتــي تقرهــا بعــض املذاهــب 

الفقهيــة(56).

التركيــة  املجموعــات  إحــدى  فــي  انتشــر  كمــا 
إحــدى  مــن  تحذيــر  أب  الواتــس  علــى 
املســؤوالت مــن تقليــد النســاء الســوريات فــي 
النحــراف   

ً
نظــرا الدينيــة  الســلوكيات  بعــض 

الســلوكيات(57). هــذه 

والقــى أحــد الطلبــة فــي مــدارس اإلمــام خطيــب 
 
ً
نظــرا أقرانــه  قبــل  مــن   

ً
شــديدا  

ً
اســتنكارا

كان  حيــث  الخفيــن،  علــى  باملســح  لقيامــة 
يــدرك األحــكام والشــروط  الطالــب الســوري 
 
ً
ســابقا بهــا  ويأخــذ  الرخصــة  بهــذه  الواجبــة 

عدم رؤيتنا للمشاكل 

الحقيقية بين 

املجتمعين السوري 

والتركي، واختصار 

أسباب االحتقان 

بينهما بعمليات 

التحريض اإلعالمية 

املمنهجة فحسب، 
 
ً
 رئيسا

ً
سيكون سببا

لتفاقمها.

https://multeciler.org.tr/suriyeliler-devletten-para-aliyor-mu/
https://multeciler.org.tr/suriyeliler-devletten-para-aliyor-mu/
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الفقهــي. مذهبــه  وفــق 

أيــة  خــوض  الســوريون  يتجنــب  بــدوره 
نقاشــات دينيــة أو فقهيــة مــع عمــوم األتــراك، 
 مــن تحــول النقــاش إلــى خــالف، حيــث 

ً
خوفــا

أن معظــم  إلــى  الســوريين  مــن  العديــد  أشــار 
األتــراك ال يقبلــون أي نصيحــة أو رأي دينــي 
 بالشــواهد 

ً
من الســوريين حتى لو كان مدعما

واألدلــة، ويتعصبــون بشــكل كبيــر ملــا تعلمــوه 
مــن مشــايخهم، كمــا أنهــم يعتبــرون الســوريين 

دينهــم(58). بأمــور  جاهليــن 

معهــم  الســوريون  يحمــل  أخــرى  جهــة  ومــن 
معينــة،  طوائــف  عــن  مســبقة  انطباعــات 
الثقافيــة  والخلفيــة  الحــرب  ظــروف  عززتهــا 
الطائفــة  مــع  وخاصــة  بالدهــم  فــي  الســابقة 
»العلويــة«  ســوريا  فــي  املســماة  النصيريــة 
مــع  الســوريين  عمــوم  يتعاطــى  وبالتالــي   ،
  بحــذر وتخــوف ويحاولون 

ً
»العلوييــن« عمومــا

معهــم. االحتــكاك  مــن  والتقليــل  تجنبهــم 

 بعينــه وإنمــا تقــول أنهــا تأخــذ مــن الكتــاب والســنة، أو 
ً
58  نتــج هــذا االنطبــاع نتيجــة وجــود أعــداد مــن الســوريين ال تتبــع مذهبــا

 مــا ولكنهــا تقلــد علــى مذاهــب أخــرى وهــو مــا يبــدو أنــه أمــر غيــر معــروف فــي تركيــا، باإلضافــة لعــدم 
ً
نتيجــة وجــود فئــات تتبــع مذهبــا

وجــود حلقــات فقهيــة منهجيــة يلتــزم بهــا الســوريون فــي تركيــا كحــال الجماعــات الدينيــة التركيــة.
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1 كيف يمكن للسوريين واألتراك مواجهة 3)
هذه التحديات؟

هــي  القائمــة  املشــكلة  أن  اعتبــار  يمكــن  ال 
وتجاهــل  منظــم،  إعالمــي  لتحريــض  نتيجــة 
جــذور املشــكلة التــي تســبب هــذا التوتــر لذلــك 
بــد مــن مواجهــة هــذه املشــكلة علــى ثالثــة  ال 

أصعــدة: 

مقترحات للحكومة التركية:2123
 
ً
تأثيــرا التركيــة الجهــة األكثــر  تعتبــر الحكومــة 

 
ً
نظــرا العمليــة،  هــذه  فــي 

تتمتــع  التــي  لإلمكانيــات 
اإليجابيــة  وللنظــرة  بهــا، 
إمكانيــة  حــول  الواعيــة 
الســوري  الوجــود  تحويــل 
قــوة  نقطــة  إلــى  تركيــا  فــي 
 ،

ً
مســتقبليا البــالد  تفيــد 

للحكومــة  يمكــن  حيــث 
عــدة  مــن  االســتفادة 
مقترحــات فــي هــذا املجــال، 
مــن  التخفيــف  شــأنها  مــن 
األســباب املولــدة لالحتقــان عنــد الطرفيــن مــن 

: همهــا أ

Ó	 مــن االنتقــال  علــى  الســوريين  تشــجيع 
واملحافظــات  القــرى  إلــى  املزدحمــة  املــدن 
عمــل  فــرص  بتقديــم  وذلــك  كثافــة  األقــل 
رواتــب  للعامــل  تؤمــن  خاصــة  أو  حكوميــة 
معقولــة وضمانــات اجتماعيــة مــع تســهيالت 
الجديــدة،  املنطقــة  إلــى  الكيملــك  لنقــل 
علــى  يحظــر  الحالــي  العمــل  قانــون  أن  حيــث 
الســوريين العمــل فــي أي محافظــة عــدا التــي 

املؤقتــة. الحمايــة  أوراق  منهــا  اســتخرجوا 

59  مــن هــذه القــرارات )قــرار إذن الســفر املتعلــق بالســوريين، قــرارات إغــالق املراكــز الصحيــة الســورية فــي بعــض املــدن، فــرز 
الطــالب الســوريين فــي املــدارس التركيــة، تحويــل الكيملــك إلــى إقامــات ســياحية، زواج القصــر ومــا يترتــب عليــه، ...الــخ(

Ó	 جهــات مــع  شــراكات  لعقــد  التوجــه 
للشــعب  مســاعدات  بتقديــم  مهتمــة 
الســوري، من أجل إقامة مشــاريع اســتثمارية 
تشــغل اليــد العاملــة الســورية والتركيــة خــارج 
كاملشــاريع  بالســوريين،  املكتظــة  املحافظــات 
الزراعيــة أو مشــاريع اإلنشــاءات التــي تتطلــب 
 عاملــة خبيــرة، أو معاهــد تعليــم اللغــات، 

ً
يــدا

ممــا سيســاعد فــي توجيــه املســاعدات بشــكل 
علــى  بالنفــع  ويعــود  الترـكـي  االقتصــاد  يدعــم 

واألتــراك. الســوريين  مــن  كل 

Ó	 محــالت انتشــار  ضبــط  علــى  العمــل   
ال  بحيــث  األحيــاء،  بعــض  فــي  الســوريين 
نفــس  وتطبيــق  محــددة،  نســبة  تتجــاوز 
املحــالت  علــى  املطبقــة  والرقابــة  القوانيــن 
جميــع  تســجيل  علــى  وإجبارهــم  التركيــة، 
العامليــن الســوريين لديهــا واســتصدار أذون 

لهــم. نظاميــة  عمــل 

Ó	 
ً
العمــل املشــترك مــع الســوريين )أفــرادا

وتركيــة(  ســورية  مدنــي  مجتمــع  ومنظمــات 
إلنهاء بعض املظاهر املســئية )ظاهرة أطفال 
الشــوارع، مكاتــب التزويــر، عمالــة األطفــال(

Ó	 والقوانيــن القــرارات  بعــض  مراجعــة 
ومــدى  أثرهــا  وتقييــم  بالســوريين  الخاصــة 
التــي  األســباب  ودراســة  للطرفيــن،  فاعليتهــا 
فاعليتهــا  القوانيــن  هــذه  تفقــد  أن  يمكــن 
النحــو  علــى  لتطبيقهــا  املناســبة  واآلليــة 

.)59 األمثــل)

Ó	 العربيــة باللغــة  ســاخن  خــط  فتــح 
املتعلقــة  الســوريين  شــكاوى  الســتقبال 

من الضروري أن 

تستهدف املشاريع التي 

تحث على التكامل 

االجتماعي املجتمعين 

السوري والتركي على 

حد سواء، وال تقتصر 

على واحد منهما.
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ومشــاكل  النصــب،  وعمليــات  بالعمــل 
العنصريــة. والحــوادث  اإلقامــات 

Ó	 فــي وخاصــة  للجامعــات  التوجيــه 
واإلنســانية،  االجتماعيــة  االختصاصــات 
عليهــا  يقــوم  مشــتركة  بحثيــة  مشــاريع  لعمــل 
تهــم  فــي قضايــا   

ً
وأتــراك معــا طــالب ســوريون 

الترـكـي. املجتمــع 

Ó	 توزيــع عمليــة  ضبــط  ضــرورة 
فقــط،  للمحتاجيــن  وإيصالهــا  املســاعدات، 
والخــداع،  التالعــب  حــاالت  ومتابعــة 
والتوجيــه لصرفهــا للحــاالت املرضيــة واألكثــر 

.
ً
قا ســتحقا ا

Ó	 جانــب إلــى  الترـكـي  للمجتمــع  التوجــه 
االندمــاج  تعــزز  بمشــاريع  الســوري  املجتمــع 
االجتماعــي، وعــدم تركيــز كافــة الجهــود علــى 

الســوريين.

Ó	 بحثيــة دراســات  إجــراء  علــى  التشــجيع 
تســعى  مختصيــن،  قبــل  مــن  تركيــة  ســورية 
إلــى دراســة الظواهــر االجتماعيــة التــي تفرزهــا 
الحــروب والنكبــات، بغيــة الوصــول إلــى فهــم 
أعمــق واقتــراح حلــول ذات فاعليــة، وهــو مــا 
فــي العمــل  ســيمكن الجهــات التركيــة الرائــدة 
لشــكل  عــام  تصــور  تطويــر  مــن  اإلنســاني 
وأصــول  قواعــد  ووضــع  املطلــوب  العمــل 
ومنهجيــة تفصيليــة تتعلــق فــي كيفيــة تقديــم 
وأولويــات  واالجتماعيــة،  النفســية  اإلغاثــة 

الكــوارث.  مجتمعــات  تمكيــن 

Ó	 تســهيل إجــراءات اســتخراج إذن العمــل
الكمليــك،  الحامليــن  الســوريين  للعمــال 
التركيــة  والورشــات  املصانــع  جميــع  وإلــزام 
نظامــي  بشــكل  الســورية  العمالــة  بتوظيــف 
وفــق عقــود موثقــة تحــت طائلــة املســؤولية، 
العامــل  علــى  الطلــب  سيتســاوى  وبالتالــي 

60  كمشاريع سبل العيش، أو رفع الخبرات، أو الدورات التخصصية، أو الفعاليات الثقافية واالجتماعية.

فــرص  وتصبــح  الســوري،  والعامــل  الترـكـي 
التشــغيل أكثــر عدالــة وســيتم ضمــان حقــوق 
العمال الســوريين وحمايتهم من االســتغالل، 
تــؤدي  التــي  األســباب  أحــد  مــن  والتخفيــف 

الطرفيــن. بيــن  لالحتقــان 

Ó	 مــن التخفيــف  إمكانيــة  دراســة 
االجــراءات البيروقراطيــة لتعديــل الشــهادات 
قانونيــة  تســهيالت  وتقديــم  الســورية، 
لالســتفادة مــن الخبــرات األكاديميــة والعلميــة 
الســورية املوجــودة فــي تركيــا أســوة بالخبــرات 

األجنبيــة.

Ó	 الشــهادات ألصحــاب  الســماح 
املناطــق  فــي  يقيمــون  ممــن  الســورية، 
الحدوديــة )كمــا هــو حــال األطبــاء الســوريين( 
بالدخــول إلــى ســوريا والخــروج منهــا وفــق أذن 
مســبق، بمــا يخفــف حالــة البطالــة املوجــودة 
فــي  للعمــل  لهــم   

ً
مجــاال ويعطــي  تركيــا،  فــي 

 . تهــم تخصصا

املجتمــع 2223 ملنظمــات  مقترحــات 
والتركيــة: الســورية  املدنــي 

Ó	 )60(توجــه هــذه املنظمــات نحــو مشــاريع
نفــس  فــي  والســوريين  األتــراك  تســتهدف 
الوقــت، ومحاولــة التغلــب علــى حاجــز اللغــة 

مترجميــن.  بتأميــن 

Ó	 تعزيــز األنشــطة التــي تشــجع علــى تعلــم
علــى  تركــز  والتــي  التركيــة،  والثقافــة  اللغــة 
فعاليــات حواريــة بيــن الطرفيــن، والتركيــز علــى 
تعريــف الســوريين بالثقافــة التركيــة وخاصــة 
واألعــراف  والتقاليــد  بالعــادات  يتعلــق  فيمــا 

االجتماعيــة.

Ó	 مــن الســورية  الخبــرات  مــن  االســتفادة 
قبــل املنظمــات التركيــة، كاالســتعانة بمــدرب 
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عربــي يتقــن التركيــة لتدريــب طــالب أتــراك، أو 
االســتعانة بأكاديمــي عربــي لتقديــم محاضــرة 

لطــالب أتــراك يتقنــون اللغــة العربيــة.

Ó	 تقديــم علــى  الســورية  املنظمــات  تركيــز 
طــالب  )كمشــاركة  لألتــراك  موجهــة  مشــاريع 
رعايــة  مراكــز  فــي  تطوعــي  يــوم  فــي  ســوريين 
أو  الحدائــق،  زراعــة  أعمــال  فــي  أو  املســنين 
 )  .. الســوري  الطهــي  فنــون  لتعليــم  دورات 

.
ً
إعالميــا عليهــا  الضــوء  وتســليط 

Ó	 مجــال فــي  املشــترك  والتنســيق  التعــاون 
وتصديــر  والقــرآن،  العربيــة  اللغــة  تعليــم 
معلميــن ســوريين لهــذا املجــال، حيــث يمكــن 
اســتغالل النشــاطات الصيفيــة واالعــالن عــن 
العربيــة  تعليــم  أو  التــالوة  لتصحيــح  حلقــة 
عليهــا  يقــوم  لألطفــال 
أو  املســاجد  فــي  ســوريون 
مراكــز  أو  األســرة  بيــوت 
جهــات  وبرعايــة  الشــعب، 
حاجــز  لكســر  تركيــة 
الترـكـي  فالشــعب  الثقــة، 
هــذا  كبيــر  بشــكل  يحتــرم 

األنشــطة. مــن  النمــط 

Ó ة 	 د ســـتـــفا ال ا
الســوريين  األطبــاء  مــن 
أصحــاب  مــن  املغتــرب  فــي 
النــادرة  االختصاصــات 
تركيــا  لزيــارة  معهــم  والتنســيق  املتميزيــن  أو 
فــي  لألتــراك  مجانيــة  استشــارات  وتقديــم 

الحكوميــة. املشــافي 

Ó	 الســورية الدعــوة  رمــوز  إلــى  التوجــه 
بتحضيــر مشــروع )زواج جماعــي( يتــم تأميــن 

61  مــن األفضــل لــو تقــام هــذه املشــاريع قــرب املناطــق التــي تكثــر فيهــا الورشــات، ويتــم تخصيــص بنــاء كامــل لهــذا الغــرض لتفــادي 
إزعــاج الجيــران، ويقــدم خدمــات الطبــخ والتنظيــف باإلضافــة إلــى بعــض االنشــطة التوعويــة والترفيهيــة املوجهــة.
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، يســتقطب 
ً
دعمــه مــن قبــل طــرف عربــي مثــال

دورة  لهــم  ويقــدم  وأتــراك،  ســوريين  شــباب 
ومتطلباتــه  الــزواج  عــن  مســبقة  إعــداد 
..إلــخ،  واالقتصاديــة  والتربويــة  النفســية 
بمصاريــف  ويتكفــل  ماليــة  ومســاعدات 
 علــى القنــوات 

ً
الــزواج، ويتــم تغطيتــه إعالميــا

لتلفزيونيــة. ا

Ó	 الســوري الشــباب  فئــة  إلــى  التوجــه 
ترفيهيــة  بمشــاريع  الشــبابية  املســاكن  فــي 
مدروســة تهــدف إلــى رعايــة هــذه الفئــة وتهذيبها 
 
ً
 لكونهــا الفئــات األكثر احتكاكا

ً
وتوجيههــا، نظــرا

، والتــي ال تلقــى أي 
ً
باألتــراك واألكثــر مشــاكال

املنظمــات. قبــل  مــن  رعايــة  أو  اهتمــام 

Ó	 شــبابي ســكن  مشــاريع  إلقامــة  الســعي 

عليهــا  اإلشــراف  يتــم  للعازبيــن)61(  مأجــورة 
تخضــع  بحيــث  ســورية،  منظمــات  قبــل  مــن 
مســؤولين  قبــل  مــن  إلشــراف  املنــازل  هــذه 
وتقــدم  وتوجيههــم،  وإدارتهــم  ومختصيــن 
خدمــات للشــباب تخفــف عليهــم أعبــاء الحيــاة 
بأســعار مدروســة، فــي محاولــة للتخفيــف مــن 
هــذه  بهــا  تتســبب  التــي  والفو�ضــى  االنزعــاج 

املنــازل

Ó	 التواصــل مــع عــدد مــن منظمــات حقــوق
التركيــة املختصــة برصــد ومواجهــة  اإلنســان 
خطــاب الكراهيــة فــي وســائل اإلعــالم، والقيــام 

بشــراكات معهــا للحــد مــن هــذه الظاهــرة)62(. 

Ó	 موســعة حواريــة  فعاليــات  إقامــة 
 
ً
بعضــا تناقــش  والســوريين  األتــراك  بيــن 

لحالــة  املســببة  االجتماعيــة  الظواهــر  مــن 
االحتقــان الشــعبي وبوجــود خبــراء ومختصيــن 
النظــر  بغيــة توضيــح وجهــات  الطرفيــن،  مــن 

يجب استخدام 

قوة وسائل االعالم، 

 وسائل 
ً
وخصوصا

التواصل االجتماعي، 

بشكل إيجابي في 

مواجهة حمالت 

التحريض واألحكام 

املسبقة والصور 

النمطية.

https://hrantdink.org/en/
https://hrantdink.org/en/
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لهــا)63(. حلــول  ووضــع  ومناقشــتها  املختلفــة 

املســتوى 2323 علــى  املعالجــة 
اإلعالمــي:

Ó	 يتأثــر الشــعب الترـكـي والســوري بشــكل
 
ً
ســلبا اإلعــالم،  وســائل  فــي  يطــرح  بمــا  كبيــر 

هــذه  اســتغالل  مــن  بــد  ال  لذلــك   ،
ً
إيجابــا أو 

الوســائل ملواجهــة حمــالت التحريــض ولتغييــر 
الصــورة النمطيــة وتصحيــح بعــض املفاهيــم، 
حيــث يجــب أن تركــز الحمــالت اإلعالميــة علــى 

مجموعــة مواضيــع هامــة منهــا:

Ó	 مــن العديــد  تركيــا  احتــوت  كيــف 
واســتوعبتهم  والالجئيــن  املهاجريــن  موجــات 

املجتمــع. فــي  فاعلــة  فئــات  إلــى  وحولتهــم 

Ó	 الحفــاظ فــي  لألتــراك  التاريخــي  الــدور 
العصــور. مــر  علــى  اإلســالمي  الديــن  علــى 

Ó	 تتعلــق التــي  التاريخيــة  الحقائــق 
باإلشــكاليات التاريخيــة بيــن العــرب واألتــراك 
العثمانييــن  سياســة  العــرب،  )كخيانــة 
للبــالد  حكمهــم  مــن  األخيــرة  الســنوات  فــي 

اســكندرون(. لــواء  اتفاقيــة  العربيــة، 

Ó	 دور الشعوب العربية وليس الحكومات
فلســطين،  )قضيــة  األمــة  قضايــا  فــي 
العربيــة  الشــعوب  تقدمهــا  التــي  املســاعدات 
فــي  وخاصــة  العــرب  أنحــاء  فــي  للمحتاجيــن 

والعــراق( وســوريا  فلســطين 

Ó	 ،العلمــاء العــرب املعاصريــن وإنجازاتهــم
)فــي املجــال الدينــي والطبــي والعلمــي(.

63  يمكــن إقامــة فعاليــات حواريــة بيــن شــرائح متقاربــة مــن الطرفيــن مــن فئــة األطبــاء )األتــراك والســوريين(، أو الصحفييــن أو 
النســائية واملجتمعية...الــخ القيــادات  أو  املعلميــن،  أو  الحقوقييــن 

64  وذلــك مــن جهــة اســتقدام أمــوال بالقطــع األجنبــي، وإنشــاء الشــركات واملعامــل، وشــراء عقــارات، والــواردات الناتجــة مــن تأجيــر 
أعــداد كبيــرة مــن الشــقق، وافتتــاح املــدارس واملعاهــد الخاصــة، مــع التركيــز علــى أن جميــع املســاعدات التــي تدخــل للشــمال الســوري 

تكــون تركيــة املنشــأ، وتتــم عبــر تركيــا.

Ó	 للوجــود اإليجابــي  االقتصــادي  األثــر 

تركيــا)64(. فــي  الســوري 

Ó	 الخاطئــة املعلومــات  حــول  الحقائــق 
أو  ســكنية  شــقق  علــى  الســوريين  كحصــول 
إعفائهــم مــن الفواتيــر أو دخولهــم الجامعــات 

بســهولة.

Ó	 الثــورة أحــداث  بعــض  علــى  التركيــز 
التــي  الســلمي  الحــراك  ومظاهــر  الســورية، 
اجتاحــت البــالد، والتعامــل العنيــف مــن قبــل 
الســاعة،  )كمجــزرة  املتظاهريــن  مــع  األمــن 
وتظاهــرات مدينــة حمــاة، وتشــييع الشــهداء( 
لــم  الســوريين  أن  فكــرة  لتصحيــح  وذلــك 

بالدهــم. عــن  يدافعــوا 

Ó	 التركيــز علــى دور الجيــش الســوري الحــر
الزيتــون،  وغصــن  الفــرات  درع  عمليــات  فــي 

والشــهداء. املشــاركين  أعــداد  وخاصــة 

Ó	 التركيــز علــى فكــرة أن املشــكلة فــي ســوريا
ال تكمــن فــي قلــة املقاتليــن وإنمــا نتيجــة فقدان 
الســالح النوعــي، والتدخــالت الدوليــة فــي هــذا 

املجال.

Ó	 الشــهداء لبطــوالت  قصــص  نشــر   
الحــر  الجيــش  فــي  واملقاتليــن  الســوريين 
الجرحــى  أوضــاع  علــى  الضــوء  وتســليط 

الحــرب. ومصابــي 

Ó	 بيــن املشــتركة  القواســم  علــى  التركيــز 
اللغــة  بيــن  املشــتركة  )األلفــاظ  طرفيــن 
الدينيــة  التركية-العربيــة(، والقيــم املشــتركة 
ضيافــة،  وحســن  كالتعاطــف،  واإلنســانية، 
واألخــوة، والتضامــن، والتســامح، وتاريــخ كل 
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املهاجــرة. الشــعوب  اســتقبال  فــي  منهمــا 

Ó	 الحمــالت تركــز  أن  الضــروري  ومــن 
كونهــا  املرئيــة  الوســائل  علــى  اإلعالميــة 
 فــي الــرأي العــام الشــعبي، 

ً
االدوات األكثــر تأثــرا

طريقيــن: عبــر  وذلــك 

1 عبر القنوات التلفزيونية:أ2

Ó	 األكاديمييــن بعــض  اســتضافة 
الســوريين علــى القنــوات التلفزيونيــة التركيــة 
اإلطــار  خــارج  معينــة  مجــاالت  فــي  للحديــث 
الفوريــة  الترجمــة  ميــزة  إتاحــة  مــع  السيا�ضــي 

األجانــب.  بالضيــوف  أســوة 

Ó	 التلفزيونيــة املسلســالت  اســتغالل   

وإعــادة  القضيــة)65(،  إلثــارة  املتابعــات  ذات 
الســوريين  عــن  الذهنيــة  الصــورة  تشــكيل 
وإظهــار  واملحتاجيــن  الفقــراء  صــورة  خــارج 
جوانــب مــن معاناتهــم ومواطــن القــوة لديهــم. 

Ó	 الثقافيــة األفــكار  بعــض  تصحيــح 
الطرفيــن. عــن  املغلوطــة 

Ó	 جديــد ترـكـي  ملسلســل  التحضيــر 
إلــى  ســوريون  إعــداده  فــي  يشــارك  بســيناريو 
جانــب األتــراك يتطــرق لهــذه املشــكلة بشــكل 

  . شــر مبا

Ó	 يقدمهــا تلفزيونيــة  مســاحة  تخصيــص 
طواقــم  ضمــن  تدريبــه  يتــم  ســوري  مقــدم 

ديــن(.  – تاريــخ   – طبــخ  )برامــج  القنــاة 

Ó	 التركيــة القنــوات  فــي  الضــوء  تســليط 
علــى الشــخصيات العربيــة والســورية املتميــزة 
باللغــة  بهــا  والتعريــف  للمجتمــع  وتقديمهــا 

التركيــة.

65  مــن املعــروف أن املسلســالت التركيــة ال تكتــب ســيناريوهاتها بشــكل مســبق، وإنمــا يكتــب ســيناريو الحلقــة بشــكل تدريجــي خــالل 
موســم عــرض املسلســل وبالتالــي تتيــح هامــش حريــة إلضافــة بعــض القصــص واألبطــال وإرســال رســائل هامــة للمتابعيــن

66  يمكن االســتفادة من اإلذاعة املوجودة التي تبث في تركيا "إذاعة مســك" أو "أورينت" أو  تلفزيون ســوريا في تخصيص ســاعة 
باللغــة التركيــة ضمــن برامجهــا

Ó	 الكتابــة فــي  ســورية  أقــالم  مشــاركة 
الرســمية. الصحــف  ضمــن 

Ó	 علــى برامــج  أو  إعالميــة  تقاريــر  عمــل 
شــكل الكاميــرا الخفيــة، لكشــف كــذب بعــض 
االدعــاءات عــن االمتيــازات التــي يحصــل عليهــا 
الســوريون مــن الحكومــة، كأن يقــوم شــخص 
تركــي باالدعــاء أنــه ســوري ومطالبــة املســؤول 

ببيــت أو قبــول جامعــي دون شــروط.

Ó	 مــن الفرديــة  املبــادرات  علــى  التركيــز 
االجتماعــي  الحاجــز  لكســر  الســوريين 
وتعريــف املجتمــع الترـكـي بالثقافــة الســورية.

Ó	 املســؤولين مــن  العديــد  اســتضافة 
األتــراك علــى القنــوات التركيــة األكثــر متابعــة 
علــى  والتركيــز  املعارضــة،  قنــوات  علــى  وحتــى 
وإثبــات  الســوريين  عــن  املنتشــرة  األفــكار 

. خطئهــا

الحمالت اإلعالمية على 	12
اقع التواصل: مو

Ó	 مــن محترفــة  إعالميــة  جهــات  تشــكيل 
الترـكـي  الجمهــور  ملخاطبــة  الســوريين،  قبــل 
الســوريين  نظــر  وجهــة  ونقــل  تركيــة،  بلغــة 
لبعــض القضايــا اإلشــكالية، والتعريــف بآخــر 
التطــورات علــى املســتوى الســوري، والترويــج 

والســورية)66(. التركيــة  األوســاط  بيــن  لهــا 

Ó	 األتــراك املؤثريــن  مــن  االســتفادة 
اإلعالمييــن(  وبعــض  واملطربيــن  )كالفنانيــن 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي لنشــر بعــض 
املواقــف اإليجابيــة التــي يقــوم بهــا الســوريون.

Ó	 مواقــع علــى  مســابقات  تصميــم 
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ســوريين  تســتهدف  االجتماعيــة  التواصــل 
وأتــراك تعمــل علــى مناقشــة بعــض القضايــا 
تهــم الطرفيــن. التــي  السياســية واالجتماعيــة 

Ó	 ترـكـي ســوري  إعالمــي  فريــق  إيجــاد 

مواقــع  علــى  ميديــا)67(  بالسوشــيال  مختــص 
يعمــل  ترـكـي(،  )عربــي  االجتماعــي  التواصــل 
باللغــة  دوريــة  إعالميــة  حمــالت  إطــالق  علــى 
تركيــة ملعالجــة بعــض الصــور النمطيــة عنــد 

املعلومــات  بعــض  علــى  والــرد  الطرفيــن)68(، 
الظواهــر  بعــض  إلــى  وللتنبيــه  الخاطئــة، 
الســلوكية، وترجمــة بعــض الفيديوهــات إلــى 

وترويجهــا. التركيــة  اللغــة 

Ó	 التركيــز علــى قصــص النجــاح والتعايــش
املشــتركة بيــن األتــراك والســوريين، وقصــص 

نجــاح الســوريين وتميزهــم.

Ó	 مــن الفرديــة  املبــادرات  علــى  التركيــز 
االجتماعــي  الحاجــز  لكســر  الســوريين 
وتعريــف املجتمــع الترـكـي بالثقافــة الســورية.

 
ً
 جيــدا

ً
 تدريبــا

ً
 مدربــا

ً
67  ال يمكــن لهــذا العمــل أن يديــره متطوعــون، أو أشــخاص متفرقــون وإنمــا الحمــالت اإلعالميــة تحتــاج فريقــا

 وترســل رســائل، وهــو أمــر يحتــاج إلــى ميزانيــة وتفــرغ فــي بعــض األحيــان.
ً
تعمــل وفــق سياســة محــددة وترســم خططــا

68  قامــت احــدى املنظمــات التركيــة بطــرح مســابقة لفيديوهــات قصيــرة تهــدف لتغييــر الصــورة الذهنيــة بيــن األتــراك والســوريين 
ولكنهــا كانــت محاولــة علــى نطــاق محــدود.







الجــئ  مليــون   3.5 يقــارب  مــا  اليــوم  يعيــش 

انطــالق  منــذ  التركيــة  األرا�ضــي  علــى  ســوري 

الثــورة الســورية عــام 2011، لقــد نتــج عــن 

هــذا الوجــود الســوري الــذي ال تعــرف نهايتــه 

سياســية  أزمــات  فــي  تركيــا  ودخــول  بعــد، 

واقتصاديــة، باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى، - 

فيمــا يبــدو - حالــة غيــر مقاســة مــن االنزعــاج 

أحــد  كونــه  الســوري  الوجــود  مــن  الشــعبي 

الترـكـي،  الشــعب  علــى  أثــرت  التــي  املشــكالت 

تركــز الورقــة علــى حالــة »االحتقــان الشــعبي« 

علــى  والســوريين  األتــراك  تــؤرق  باتــت  التــي 

لزيــادة  مرشــحة  باعتبارهــا  ســواء،  حــد 

الشــروخ االجتماعيــة بيــن الطرفيــن، وتســعى 

عبــر  تجاوزهــا  محاولــة  إلــى  ذاتــه،  الوقــت  فــي 

مجموعــة مــن الحلــول التــي نرجــو أن تســاهم 

اإليجابــي. والتعــارف  التكامــل  فــي 


