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ABSTRACT This study consists of three parts: the first present a theoretical
introduction to the cultural adaptation that explains the acculturating tendencies
of local people and the immigrant community. The second part provides statistical
information and analysis on the forced displacement of Syrians since the end of 2017.
While the third discusses a PhD thesis' conclusion concerning the cultural adaptation
and mental health of Syrian women who had immigrated to Turkey under the brunt
of war. Among the most important results of this thesis is that women tend to be more
inclined toward integration into the host culture and that religious likeness is one of
the most important facilitators of cultural adaptation.
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المدخل:

كيف الثّق�ا ّ
وحية
يف ّ
الر ّ
يف ه�ذه املقال�ة تقرير عن نتائج رس�الة دكتوراه تتن�اول ال ّت ّ
والص ّحة ّ
اضطروا إىل ترك ديارهم وأوطاهنم بس�بب احلرب املندلعة يف س�ورية منذ عام
لألف�راد ا ّلذي�ن
ّ
االجتامعية يف جامعة
الرس�الة يف معهد العل�وم
ّ
 2011واهلج�رة إىل تركي�ا .وق�د أنجزت هذه ّ
الس�ور ّية
كي�ف
االجتامع�ي ّ
وحي�ة والدّ ي�ن عن�د املرأة ّ
الر ّ
إس�طنبول ،بعن�وان" :ال ّت ّ
والص ّح�ة ّ
ّ
األقل حظاًّ
ّ
تكيف هذه املجموعة
اللاّ جئة"( .صاغري .)2018 ،وبذلك جرت دراس�ة
عملي�ة ّ
ّ
م�ن الناحية االجتامعية بس�بب مضاعف؛ لكوهنا نس�ا ًء من جهة ،والجئ�ات من جهة أخرى.
وال ّتقييامت -موضوع البحث -نتائج هذه الدّ راس�ة ،باعتبارها موضوع رسالة الدّ كتوراه التي
الرس�الة هو دراس�ة
أنجزت خالل األعوام  .2018 - 2014واهلدف
ّ
األس�ايس من موضوع ّ
اضطرت للهجرة إىل تركيا والعيش فيه�ا نتيجة احلرب من حيث
الس�ور ّية الت�ي
أوضاع املرأة ّ
ّ
وعمليات ال ّتحول الثّقا ّ
يف ( .)acculturationوقد اس�تخدم يف حتقيق هذا
وحية
ّ
ّ
الر ّ
الص ّحة ّ
وعي.
اهلدف املنهج ّ
الكم ّي واملنهج ال ّن ّ
األول) .وتناول
طبق يف املرحلة األوىل من الدّ راس�ة حتت (القس�م ّ
أ ّم�ا املنه�ج ّ
الكمي فقد ّ
والرىض املعييشّ وشعور االنسجام
هذا القس�م العالقات بني ال ّتغ ّلب عىل ّ
الصدمة واالكتئاب ّ
كية وعام
وال ّتد ّي�ن والدّ ين وما ش�اهبها ،وبعض اخلصائ�ص الدّ
يمغرافية مثل معرف�ة ال ّلغة الترّ ّ
ّ
ً
س�لبية بال ّنس�بة
ثم تناول كون هذه األمور ميز ًة أم
الوص�ول إىل تركي�ا وال ّتواصل مع األتراكّ ،
ّ
السور ّيني ا ّلذين يعيشون يف
بالرجال .وتشمل الدّ راسة يف هذا القسم اللاّ جئني ّ
لل ّنس�اء مقارن ًة ّ
واليات إسطنبول وك ّلس وعينتاب وقونية عام .2018

صمم وفق دراس�ة احلالة (case
وعي الذي ّ
الرس�الة ّ
ويف القس�م الثّاين من ّ
طبق املنهج ال ّن ّ
كيف الثّقا ّ
باعتبارهن
الس�ور ّيات
 .)studyوبحث�ت يف هذا القس�م
ّ
يف لل ّنس�اء ّ
عملي�ات ال ّت ّ
ّ
كيف الثّقا ّ
يف وأوجه
املجموعة املحفوفة باملخاطر .وقد ّبينت هذه الدّ راسة حوافز ال ّت ّ
حول /ال ّت ّ
أقل ًّ
توصلت الدّ راسة إىل األسباب التي جتعل املرأة ّ
حظا يف موضوع
ال ّتش�ابه واالختالف .كام ّ
تكيفه�ا م�ع ثقافة ثانية .وذلك من خالل املالحظات واملقابلات التي أجريت مع  100امرأة
ّ
سور ّية.

التكيّف ّ
ّ
قافي:
الث ّ

ّ
ثقافي� ًة خمتلف ًة هي
فس�ية التي تس�ود اجتامع األفراد ا ّلذي�ن حيملون هو ّيات ّ
إن العوام�ل ال ّن ّ
حول الثّقا ّ
مهمة ش�املة إىل حدّ
يف .وتأيت يف هذا الباب دراس�ات ّ
موض�وع بحث علم نفس ال ّت ّ
هيتم سام وبريي باحلوافز الدّ افعة إىل
بعيد يف هذا املوضوع لديفيد إل س�ام وجون وليام برييّ .
هج�رة املجموعات املهاج�رة .وموضوع ّ
مهم آخر
وعي�ة أو االضطرار ّية يف هجرهت�ا جمال ّ
الط ّ
كيف واالنس�جام .فعىل س�بيل املث�ال؛ يمكن للمرء أن يغادر بل�ده إىل بلد آخر
يف موض�وع ال ّت ّ
طوعية .باملقابل يوجد أشخاص
مهاجرا ،فاهلجرة هنا
ويس�مى
اقتصادي أعىل،
يف س�بيل رفاه
ّ
ّ
ً
ّ
يضطرون إىل مغادرة بلداهنم إىل بلد آخر بسبب ارتفاع خماطر املوت نتيجة ال ّتعذيب أو احلرب
ّ
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اضطروا إىل ترك ديارهم لينتقلوا من منطقة
القائمة يف بالدهم .ومثل هؤالء األشخاص ا ّلذين
ّ
غير آمن�ة إىل منطقة أكثر أما ًنا داخل بلدهم؛ أي "األش�خاص ا ّلذين حرموا من ديارهم داخل
يس�مون "الجئني" .فاحلاف�ز الذي محل أمث�ال هؤالء عىل
بلده�م" إن جت�اوزوا ح�دود بلدهم ّ
نوعا من االضط�رار ،ومل يكن قيامهم باهلجرة رغب ًة منهم.
الرحي�ل من ديارهم واهلجرة حيمل ً
ّ
وه�ذا ال ّتفصي�ل حيملنا على ال ّتمييز بني مفهوم�ي "املهاجر" و"اللاّ ج�ئ" .فاللاّ جئون حيملون
ً
الس�امية لألمم امل ّتحدة لش�ؤون اللاّ جئني2016 ،؛
مقارن�ة باملهاجرين
خماط�ر أكرب
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
اضطرارا ،فهم
الس�ور ّيني ا ّلذين تتناوهلم ه�ذه املقالة مل هياجروا طواعي ًة ،بل
ً
 .)2018وهجرة ّ
الجئون.

م�ن جانب آخ�ر ،يمكن احلديث عن اتجّ اه�ات متعدّ دة يف العالقات بين املجتمع األص ّ
يل
املس�تضيف واملجتمع الوافد ّ
الضي�ف .إذ يمكن احلديث عن وجود اتجّ اهات تكامل اللاّ جئني
( )integrationواندماجه�م ( )assimilationوهتميش�هم ()marginalization
وانعزاهل�م ( .)separationيف البداي�ات ( )2006كان س�ام وبيري قد أولي�ا االهتامم هبذا
كيف الثّق�ا ّ
حول الثّق�ا ّ
يف بال ّنظر إىل كتلة
القس�م فقط يف
إستراتيجيات ال ّت ّ
يف؛ أي أنهّ ام تناوال ال ّت ّ
ّ
حول
ثم أخذا بعين االعتبار االنتقادات ّ
وطورا نامذج ال ّت ّ
املوجهة إليهماّ ،
املهاجرين فحس�بّ ،
الثّقا ّ
يفّ ،
وأكدا ّ
املحلية جتاه املجتمعات اجلديدة الوافدة؛ هلا
ّقافية للمجتمعات
ّ
أن االتجّ اهات الث ّ
تكيف املجتمعني .فاملجتمعات املح ّل ّية متلك اتجّ اهات خمتلف ًة نحو املجتمعات
تأثريه�ا ّ
املهم يف ّ
اها يس�عى إىل صهر ثقافات اجلامعات
اجلدي�دة الواف�دة .فيمكن للمجتمع املحليّ ّ أن يملك اتجّ ً
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الصهر" ،ويمكنه أن يرف�ض الثّقافة اجلديدة،
الواف�دة يف ثقافاهتا،
ويس�مى هذا االتجّ �اه "بوتقة ّ
ّ
ويس�مى
"الرف�ض /اإلقص�اء" ،ويمكنه أن يرف�ض ال ّتواصل مع اجلامعات الوافدة،
ّ
ّ
ويس�مى ّ
ّ
ليّ
ّقافية ،ويميل
ث
ال
الفروق
عىل
ا
منفتح
يكون
أن
ح
امل
للمجتمع
ويمكن
الفص�ل"،
ميي�ز/
"ال ّت
ً
ّ
إىل ال ّتكام�ل م�ع الثّقافة اجلدي�دة ،وهذا يعبرّ عن ّ
أن املجتمع املحليّ ّ حيم�ل ميولاً نحو ال ّتعدّ د ّية
ّقافية( .بريي.)2005 ،
الث ّ
كيف الثّقا ّ
يف للمرأة
يف رسالة الدّ كتوراه التي ّ
خصصنا هذه املقالة لنتائجها ،والتي درست ال ّت ّ
وحية؛ وجدنا ّ
السور ّيات يف
الس�ور ّية اللاّ جئة إىل تركيا ،وتأثري ذلك عىل ّ
أن ال ّنس�اء ّ
ّ
الر ّ
صحتها ّ
س�عيهن إىل اكتساب ثقافة جديدة ،ويظهر من هنا ّ
أن
ثقافتهن ،إىل جانب
تركيا يرغبن يف محاية
ّ
ّ
كي أكرب
� ّإن العوام� � ��ل ّ
النف�س ّي � � ��ة التي ت�س � � ��ود اجتماع ميل هؤالء ال ّنسوة إىل "ال ّتكامل" مع املجتمع الترّ ّ
حول الثّق�ا ّ
يف .ومن ّ
املؤكد وفق نموذج
ً م�ن
ّ
ميلهن إىل ال ّت ّ
الأف� � ��راد ّالذي� � ��ن يحمل� � ��ون هو ّي� � ��ات ثقاف ّي� � ��ة
ح�ول الثّق�ا ّ
يف املذكور آن ًف�ا؛ إن كان األف�راد يف مكان
ال ّت ّ
مختلف � � � ً�ة ه � � ��ي مو�ض � � ��وع بح � � ��ث عل � � ��م نف�س م�ا يبدون ميًل�اً أكرب لل ّتكامل ّ
فإن ذل�ك يعني من جانب
الس ّ
نوع الثّقا ّ
التح ّول ّ
ّ
الثقافي وت�أتي في هذا الباب درا�سات آخر ّ
يف.
�كان املح ّل ّيني منفتحون على ال ّت ّ
أن ّ
أن ال ّتش�ابه الثّقا ّ
(صاغير 2018 ،أ) .واجلدير ّ
بالذكر ّ
يف
مهمة �شاملة �إلى ّ
ّ
حد بعيد في هذا المو�ضوع
الس�ور ّيني يف
ّ
تكيف ّ
األه�م املتع ّل�ق بال ّتكامل من حيث ّ
لديفيد �إل �سام وجون وليام بيري
تركي�ا ينبث�ق من الدّ ي�ن؛ ّ
ينية
ألن بع�ض ال ّنش�اطات الدّ ّ
والصالة واملسجد،
املتنوعة املشرتكة ،مثل صوت األذان ّ
ّ
وتكيفهم بثقافة جديدة ،كام يذكر ذلك يف الدّ راسة
معاناهتم
تسهم يف تسهيل تغ ّلب األفراد عىل
ّ
ين املتع ّلق باللاّ جئني من ذوي
السور ّية ،وكذلك يف البحث امليدا ّ
بتكيف املرأة ّ
املذكورة املتع ّلقة ّ
اخلاصة (صاغري 2018 ،ب) .وأكثر من ذلك ّ
أن خطاب "األنصار واملهاجرين"
االحتياجات
ّ
احلقوقي -يشير إىل وجود
للس�ور ّيني يف تركيا عند عا ّمة ال ّناس ،وإن مل يكن ذلك من املنظور
ّ
ّ
االجتامعي.
قبوهلم
ة
أرضي
ّ
ّ
أقل ًّ
من جانب آخر ،هناك جمموعات بني املهاجرين ّ
كيف ،كال ّنساء وذوي
حظا من حيث ال ّت ّ
الس ّ�ن واألطفال واألرامل واملط ّلقات .كام يالحظ ّ
أن ال ّنس�اء عىل
االحتياجات
ّ
اخلاصة وكبار ّ
ه�ن األكثر عزل ًة يف املجتم�ع .كذلك يمكن أن يق�الّ :
إن ذوي االحتياجات
وج�ه اخلصوص ّ
املخفيون.
اخلاصة من اللاّ جئني هم ضحايا احلرب
ّ
ّ

�إلى �أين ّتتجه ق�ضيّة ّ
اللجوء في العالم؟

تدرجييا إىل أن يشبه بعضها ً
بعضا ،فقد تزايدت موجات اهلجرة التي
تتجه البلدان يف العامل
ًّ
يوميا أفرا ًدا جد ًدا إىل بلدان الع�امل املختلفة ،وأصبحنا نرى يف ّ
كل جمتمع عىل وجه
حتم�ل معه�ا ًّ
األه�م األبرز يف تفشيّ
أش�خاصا من خمتل�ف األلوان واألع�راق وال ّلغات ،والعامل
التقريب
ً
ّ
ذلك هو احلروب .ورغم ّ
أن األش�خاص ا ّلذين أجربوا عىل اهلجرة بس�بب احلروب ّ
يفضلون
دول اجلوار يف أغلب األحيانّ ،
فإن العامل ك ّله يتأ ّثر بتداعيات احلروب واهلجرات .واهلجرة هلا
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اإلحصائية
بنية متعدّ دة األبعاد ،ولك ّننا نو ّد حتت هذا العنوان أن نسرتعي انتباهكم إىل البيانات
ّ
للهج�رة االضطرار ّي�ة يف هناية ع�ام  .2017هذه البيان�ات اللاّ فتة لالنتباه تكش�ف للناظر ّ
أن
هتم فقط دول اجلوار األكثر
هتم العامل ك ّله ،وال ّ
قضية مشرتكة ّ
قضية اللاّ جئني يف يومنا احلارض ّ
ّ
لاً
لاّ
استقبا ل جئني .ومن هنا ّ
هيم ً
أيضا مجيع البلدان
هيم تركيا فحسب ،بل ّ
فإن هذا املوضوع ال ّ
كل دراس�ة جديدة ّ
ولكن ّ
هتم اللاّ جئني
التي تس�تضيف اللاّ جئني يف العامل.
ّ
وكل خطوة جديدة ّ
تتبوأ املرتبة األوىل بني البلدان التي تستقبل املهاجرين
حتمل أمه ّّي ًة ّ
خاص ًة بال ّنسبة لرتكيا؛ لكوهنا ّ
السامية لألمم امل ّتحدة لشؤون اللاّ جئني .)2018 ،وتكمن
املترضّ رين من احلروب
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
أمه ّّية هذه املقالة يف أنهّ ا تتناول موضوع االنسجام بني املجتمع اجلديد الوافد وثقافة األناضول
م�ر العصور ،باعتبارها البلد اجلواد املعط�اء الذي فتح أبوابه
الت�ي كانت مهد احلضارات عىل ّ
للاّ جئني.

مجاعي بشكل مل يكن يف احلسبان من مناطق حمدّ دة،
برشي
يف األعوام املاضية حصل تد ّفق
ّ
ّ
والس�يام من منطقة الشرّ ق األوس�ط إىل مناطق أخرى ،وذلك ألس�باب عديدة ،مثل احلروب
ّ
والقمع واالضطهاد وال ّتعذيب ،واتّضح ّ
أن البلدان التي هياجر إليها هي يف الغالب بلدان نامية
الس�امية لألمم امل ّتحدة لش�ؤون اللاّ جئني .)2018 ،يعاين ه�ؤالء ال ّناس املتد ّفقون
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
اجل�وع ،ويعيش�ون يف خوف ،وجيازف�ون بحياهتم من أج�ل عبور احلدود ،وأعدادهم ليس�ت
أولاً داخل بلداهنم،
باملئ�ات واأللوف ،بل باملاليني .وهؤالء املاليني بال ّتأكيد حياولون ال ّنزوح ّ
وحين ختفق مس�اعيهم يف إجياد مكان آمن يس�عون إىل عىل عبور حدود بالده�م رغم ّ
أن هذه
املس�اعي تنته�ي أحيا ًنا بامل�وت؛ فال ّناس ا ّلذين كان�وا حياولون اهلجرة مثًل�اً إىل جزيرة ميديليل
ماتوا غر ًق�ا يف مياه البح�ر باملئ�ات (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/
.) ayvaliktan-midilliye-her-gun-300-multeci-29583208
الس�امية لألمم امل ّتحدة لشؤون الالجئني يف تقريرها الذي نرشته يف يونيو/
تشير ّ
ضية ّ
املفو ّ
العاملية" -إىل مدى أمه ّّية اخلطوات التي س�ت ّتخذ يف
حزي�ران  2018بعنوان "تقرير االتجّ اهات
ّ
قضي�ة اللاّ جئين .وحركة اهلجرة للع�ام القريب ( )2017كافية إلعطاء فك�رة عن مدى أمه ّّية
ّ
اخلطوات التي تقبل عليها البلدان التي تستقبل اللاّ جئني .فلو افرتضنا أنّنا نريد اآلن بناء دولة
للاّ جئين يف الع�امل لكانت هذه الدّ ولة ّ
عاملي�ا من حيث عدد
الرابعة والعرشين ًّ
تش�كل الدّ ول�ة ّ
سجلت موجات اهلجرة أكرب أرقام هلا يف تاريخ العامل ،وتشمل موجات اهلجرة
الس ّكان ،حيث ّ
ّ
ّ
لاّ
الس�امية
قرسا داخل بالدهم
ّ
ه�ذه ال جئني واملرشّ دي�ن وطالبي اللجوء وال ّنازحني ً
ضية ّ
(املفو ّ
لألمم امل ّتحدة لشؤون اللاّ جئني.)2018 ،
واآلن دعون�ا نتح�دّ ث ع�ن أرقام اللاّ جئني لع�ام  .2017فقد ثبت ّ
املهجرين من
أن ع�دد ّ
يومي�ا يف عام  2017ه�و ( 44.400أربع�ة وأربعون أل ًفا وأربعمئة) ش�خص عىل
أراضيه�م ًّ
الس�امية لألمم امل ّتحدة لش�ؤون اللاّ جئين .)2018 ،لقد ترك آالف
صعي�د الع�امل
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
وكرها ألس�باب ،مثلّ :
الظلم واألذى واالضطهاد وال ّتعذيب واحلروب.
قرسا
ً
ال ّناس ديارهم ً
وثب�ت ّ
جراء هذه األس�باب بل�غ  68.5مليو ًنا؛ منه�م  25.4مليون
أن ع�دد ّ
املهجرين ً
قسرا ّ
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الجئ ،و 40مليون نازح ،و 3.1مليون طالب جلوء .ويف األعوام املاضية حصلت ازدياد كبري
املهجرين من
يف أعداد اللاّ جئني واملرشّ دين وال ّنازحني وطالبي ال ّلجوء .وهذا االزدياد يف عدد ّ
االجتامعية
أراضيه�م ال يؤ ّث�ر يف منطقة واحدة دون غريها ،ب�ل يؤ ّثر يف العامل ك ّله م�ن ال ّناحية
ّ
فس�ية .وي ّتض�ح ّ
أن  % 85من ال ّنازحني ضمن بلداهنم يعيش�ون
ّ
ياس�ية واالقتصاد ّي�ة وال ّن ّ
والس ّ
يف البل�دان ال ّنامي�ةّ ،
وأن أكثر البل�دان التي خيرج منه�ا اللاّ جئون هي :س�وريا ( 6.3مليون)،
والصومال
الس�ودان ( 2.4مليون) ،وميانمار (ّ ،)1.2
وأفغانس�تان ( 2.6ملي�ون) ،وجن�وب ّ
الس�امية لألمم امل ّتحدة لش�ؤون اللاّ جئين .)2018 ،يف عام 2017
()986.400
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
الس�امية
العاملية
املهجري�ن فقط  16.2مليون بحس�ب تقرير االتجّ اه�ات
بل�غ عدد ّ
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
ّ
لألم�م امل ّتح�دة لش�ؤون اللاّ جئني .)2018 ،هذه املعلوم�ات الواردة يف هذا ال ّتقرير تشير إىل
قضية بلد واحد دون غريهّ ،
ّ
هتم
أن
ضية ّ
وأن اقرتاحات احللول املتع ّلقة هبذه ال ّق ّ
القضية ليس�ت ّ
ّ
هتم منطق ًة دون غريها.
العامل بأرسه وال ّ

ّ
المتعلقة بق�ضيّة اللاّ جئين:
نذكر فيما يلي بع�ض البيانات المهمّ ة الأخرى

 −يعدّ لبنان أكثر البلدان احتوا ًء للاّ جئني نس�ب ًة إىل عدد ّ
ضية
س�كاهنا .وقد ذكرت ّ
املفو ّ
أن ّ
العليا لش�ؤون اللاّ جئني يف تقريرها لعام 2018؛ ّ
كل واحد من أصل  6أش�خاص يف لبنان
وأن ّ
وأن ّ
ش�خصا يف األردن الج�ئّ ،
الج�ئّ ،
كل واحد من أصل 23
كل واح�د من أصل 14
ً
شخصا يف تركيا الجئ.
ً
خارجيا يف العامل من العودة إىل بالدهم.
 −مل يستطع إلاّ مخسة ماليني من ال ّنازحني
ًّ

األمريكية
 −بل�غ ع�دد طلب�ات ال ّلجوء يف الع�امل  1.7مليون .وت�أيت الواليات امل ّتح�دة
ّ
يف قائم�ة أكثر الدّ ول اس�تقبالاً هل�ذه ّ
ثم أملاني�ا (198.300
الطلبات (331.700
ً
ش�خصا)ّ ،
شخصا).
شخصا) ،فرتكيا (126.100
شخصا) ،فإيطاليا (126.500
ً
ً
ً
ثم
 −ت�أيت تركيا يف مقدّ مة البلدان األكثر اس�تضاف ًة
ّ
للمهجري�ن يف العامل ( 3.5مليون)ّ ،
باكستان ( 1.4مليون) ،وأوغندا ( 1.4مليون) ،ولبنان ( ،)998.900وإيران (،)979.400
فالسودان (.)906.600
فأملانيا ( ،)970.400فبنغالدش (ّ ،)932.200
ّ −
يشكل األطفال (دون الثّامنة عرش) حوايل  % 50من العدد اإلمجا ّيل للاّ جئني.

 −تع�دّ س�وريا أكث�ر البلدان املص�دّ رة للاّ جئني ،ولكن يف ع�ام  2017لوحظ ّ
أن ميانامر
والكونغ�و تأتيان بين أكثر البل�دان املصدّ رة للاّ جئني .فف�ي ميانامر عىل س�بيل املثال حصلت
وباألخص يف هناية أغس�طس /آب  ،2017وأجرب حوايل  665.500ش�خص
موجة هجرة؛
ّ
عىل اهلجرة إىل بنغالدش.

 −يف الكونغ�و بل�غ عدد املجربين عىل اهلجرة إىل مكان آخر ضمن حدودها 4.4مليو ًنا
خلال ع�ام  ،2017يف حين بل�غ ع�دد املجربي�ن عىل اهلج�رة خ�ارج حدوده�ا620.800
السامية لألمم امل ّتحدة لشؤون اللاّ جئني.)2018 ،
شخصا
ً
ّ
ضية ّ
(املفو ّ
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تو�صل �إليها فيما ّ
يتعلق باالن�سجام ّ
وال�ص ّحة ّ
ّ
الثقافيّ ّ
النتائج والمقترحات التي ّ
النف�س ّية:

وس�عادهتن
الس�ور ّيات،
ّ
حت�ت هذا العنوان نذك�ر نتائج دراس�ة الدّ كتوراه عن اللاّ جئات ّ
وميوهلن إىل الدّ ي�ن لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلي�اة ،واملآيس التي
ومش�اعرهن الك ّل ّي�ة،
باحلي�اة،
ّ
ّ
وانسجامهن الثّقا ّ
يف.
وميوهلن إىل االكتئاب،
معهن،
حصلت
ّ
ّ
ّ

كم ّي.
يف مرحل�ة البح�ث أجريت دراس�تان منفصلتان اعتام ًدا عىل أس�لوب
نوع�ي وآخر ّ
ّ
ً
مشاركا ،ويف القس�م الثاين من الدّ راسة
يف القس�م األول من الدراس�ة اس�تطلعت آراء 2018
هيكلية مع  100مشارك من بني ا ّلذين استطلعت آراؤهم .شمل البحث
أجريت لقاءات شبه
ّ
الجئني س�ور ّيني يقيمون يف إس�طنبول وك ّلس وعينتاب
ال�سامية للأم � ��م ّ
وقونية.
ت�شير المف ّو�ض ّي � ��ة ّ
المتحدة

الكم ّية رق�مّ 1
يف هناي�ة الدّ راس�ة ّ
توص�ل إىل ال ّنتائج ل�ش�ؤون الالجئين في تقريرها الذي ن�شرته في
الصلة باملزايا الدّ
ذات ّ
ّ
يمغرافية للمشاركني ،نوردها عىل يونيو حزيران  2018بعنوان "تقرير ّ
االتجاهات
شكل موا ّد ،كام يأيت:
ّ
ّ
ّ
العالمي�������ة" �إل � ��ى مدى �أهمي � ��ة الخطوات التي
 أغل�ب املش�اركني يف البح�ث كان�وا ممّ�ن ترتاوحّ
�ستتخذ في ق�ض ّية اللاّ جئين
أعامرهم بني  31إىل  45عا ًما.
 أكثر من نصف القادمني إىل تركيا قدموا من حلب.الس�ور ّيني
الس�ور ّيون إىل تركيا بأعداد كبيرة يف عامي  2013و .2014وجريان ّ
وق�د وص�ل ّ
متنوعة جدًّ ا.
إثنية
وعرقية ّ
ّ
املقيمني يف تركيا من جذور ّ
 نس�بة األرام�ل واملط ّلقات ّ .% 9.6العربية يف بيوهتم
الس�ور ّيون ال ّتحدّ ث بال ّلغ�ة
يفضل ّ
ّ
والسبب يف ذلك يعود إىل رغبتهم يف احلفاظ عىل ثقافتهم.
بنسبة كبرية جدًّ اّ ،
 نس�بة األ ّم ّي�ة ل�دى املش�اركني  ،%8.9وع�دد احلاصلني عىل ش�هادة الدّ راس�ات العليابمستوى الدّ كتوراه ثالثة فقط.

إن أرسهم هي الت�ي تؤ ّمن احتياجاهتم ،وهناك م�ن قالّ :
 ق�ال معظم املش�اركنيّ :إن اهلل
تعاىل كفيل بتأمني احتياجاهتم.
أي مصدر
 ح�وايل  % 40من املش�اركني يزاولون عمًل�اً  .ومعدّ ل ا ّلذين قال�وا" :ليس لنا ّدخ�ل" م�ن ال ّناحية االقتصاد ّي�ة ارتفع من  % 1.8حني كانوا يف س�وريا إىل  5.8حني أصبحوا
يف تركيا.
و"جيد
"جيد"
يقيمون وضعهم
ّ
ّ
االقتصادي يف تركيا بأنّه ّ
 حوايل  % 51.2من املش�اركني ّجدًّ ا".
"جيد جدًّ ا"  ،% 11ونس�بة ا ّلذين
كية بمس�توى ّ
 نس�بة ا ّلذين قالوا إنهّ م يعرفون ال ّلغة الترّ ّقالوا إنهّ م ال يعرفوهنا إطال ًقا أو قليلاً .% 34
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ينية بأنهّ م "مسلمون" ،ومنهم من وصف
 أغلب املشاركني وصفوا أنفسهم من ال ّناحية الدّ ّنفسه بأنّه "مسلم س ّن ّي" و"س ّن ّي" و"ملحد".
 -معظم املشاركني متد ّينون.

 نس�بة ا ّلذين قالواّ :السابقة) ،% 28.7ونسبة
الس�ور ّية (الثّقافة ّ
متسكهم كبري بالثّقافة ّ
إن ّ
ا ّلذين قالواّ :
كية (الثّقافة اجلديدة) .% 12.7
إن ّ
متسكهم كبري بالثّقافة الترّ ّ
 -نسبة ا ّلذين مل يتواصلوا مع األتراك إطال ًقا من بني املشاركني .% 7.3

إن أكثر يشء ح ّنوا إليه يف س�وريا هو "العائلة"ّ ،
 قالواّ :وإن أكثر يشء س�عدوا بال ّنجاة منه
هي "احلرب".

إن أفضل يشء بال ّنسبة هلم يف تركيا هو "األمن" ،فقد قالوا ّ
 بينام قال املستطلعة آراؤهم ّأن
االقتصادي".
أسوأ يشء بال ّنسبة هلم فيها هو "الوضع
ّ
العنرصي .% 3.1
تعرضوا لل ّتمييز
ّ
 -نسبة ا ّلذين قالوا إنهّ م ّ

(ال�رىض بالعيش،
يف إط�ار البح�ث جرت دراس�ة أوض�اع ّ
الص ّحة ال ّن ّ
فس�ية للمش�اركني ّ
الصدمات ،االكتئاب)،
ش�عور ال ّتكام�ل ،االعتامد عىل الدّ ين يف ال ّتغ ّلب عىل مصاعب احلي�اةّ ،
إضاف ًة إىل دراس�ة العالقة بني األمور اآلتية :اجلنس ،مس�توى ال ّتعليم ،الوضع العائ ّ
يل ،الوضع
االقتصادي ،املهنة ،املدن التي يعيش�ون فيها ،س�نة وصوهلم إىل تركيا ،مس�توى معرفتهم ال ّلغة
ّ
العنصري .واتّضح
تنوع اجل�وار ،ال ّتمييز
ّ
كي�ة ،الدّ ي�ن /املذه�ب ،ال ّتواصل مع األت�راكّ ،
الترّ ّ
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اختصارا
إحصائيا بني مجيع هذه املتغّي�رّ ات ،نورد نتائج هذه الدّ راس�ة
مهم�ة
ً
وج�ود عالقات ّ
ًّ
يف املواد اآلتية:
 تبّي�نّ ّجراء احل�روب ،مثل :القصف
تعرضوا لثلاث عرشة صدم ًة خمتلف ًة ّ
أن املش�اركني ّ
اجلنيس ،وشهادة حالة وفاة.
حرش
ّ
ّ
اجلو ّي ،وال ّتفجريات ،واألذى وال ّتعذيب ،وال ّت ّ
 تبينّ ّالعينات لدهيم ميل إىل حاالت اكتئاب حا ّدة من ال ّناحية السرّ ير ّية،
أن  % 76.6من ّ
وعند إجراء تقييم شامل حلياهتم اتّضح ّ
بالرىض الكبري بعيشهم ،% 3
أن معدّ ل ا ّلذين يشعرون ّ
بالرفض الكبري لعيشهم .% 7.3
ومعدّ ل ا ّلذين يشعرون ّ

 تبينّ ّمتوسطة.
العينات لدهيا تكامل بدرجات
ّ
أن ّ
أن نسبة املشاركني ا ّلذين يستمدّ ون من الدّ ين دعماً
 تبينّ ّفسية مرتفعة
ًّ
إجيابيا من ال ّناحية ال ّن ّ
ً
ج�دًّ ا ،واتّضح ّ
وراح�ة يف أوقات الشّ ّ�دة ،وأنهّ م يرجون
أن املش�اركني جي�دون يف الدّ ين مال ًذا
حمبة اهلل تعاىل ومحايته.
العفو واملغفرة من اهلل تعاىل ،ويلجؤون إىل ّ
أن سبب املصائب التي ّ
ريا من املش�اركني يعتقدون ّ
 تبينّ ّحتل هبم هو ال ّتقصري
أن قسًم�اً كب ً
يف العبادات وارتكاب املعايص.

ريا ّ
أن املش�اركني حصلوا عىل درجات منخفضة جدًّ ا فيام يتع ّلق بموضوعات
 لوحظ أخ ًيني ،مثل الشّ ّك بوجود اهلل تعاىل واآلخرة ،أو االعتقاد ّ
بأن اإلسالم دين غري عادل
الصرّ اع الدّ ّ
تعرضوا هلا .وعند القيام بتقييم موضوع
بسبب هذه األحداث التي وقعت إثر املشكالت التي ّ
اإلجيابية
ين�ي واالعتامد عىل الدّ ين لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياة س�وا ًء م�ن ال ّناحية
ّ
الّص�رّ اع الدّ ّ
�لبية ،تبينّ ّ
إجيابي ًة
أن املش�اركني ا ّلذين عاش�وا أحدا ًثا مأس�او ّي ًة متعدّ د ًة بنوا عالق ًة أكثر
أو ّ
ّ
الس ّ
مس�ؤولية تلك األح�داث ،وحصلوا عىل درج�ات متدنّية جدًّ ا تكاد
محلوا أنفس�هم
بالدّ ين ،و ّ
ّ
ّ
املس�ؤولية يف
محلوا اإلنس�ان
تك�ون معدوم� ًة فيام يتعلق بموضوع االحتجاج عىل وجودهم ،و ّ
ّ
هذا املوضوع.
رىض بالعيشّ ،
الرجالّ ،
 اتّضح ّوأقل ً
وأقل
أن ال ّنساء ّ
السور ّيات أكثر ميلاً لالكتئاب من ّ
ميلاً لل ّتكامل ،وأنهّ ّن أكثر اس�تعاملاً
إلستراتيجية ال ّتغ ّلب عىل مصاع�ب احلياة بالدّ ين ،وأنهّ ّن
ّ
الس�ور ّيات ّ
ّ
الس�ور ّيني ،وم�ن هنا تبينّ ّ
أقل
أن اللاّ جئات ّ
بالرجال ّ
أق�ل ّ
تكي ًف�ا مع تركيا مقارن ًة ّ
ًّ
كيف الثّقا ّ
يف.
حظا بال ّت ّ
فسية واعتامد الدّ ين
يف ال ّتحليالت التي أجريت حول عالقة املستوى ال ّت
عليمي ّ
بالص ّحة ال ّن ّ
ّ
توصل إىل ال ّنتائج اآلتية:
لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياة ّ
تعليمية أدنى
 املي�ل إىل االكتئاب يكون يف أقىص مس�توياته لدى ا ّلذين لدهيم مس�توياتّ
االبتدائية ،أو األ ّم ّيون).
(حاملو الشّ هادة
ّ
الرىض بالعيش وشعور ال ّتكامل يكون يف أعىل مستوياته لدى أصحاب الدّ راسات
 شعور ّالعليا من محلة شهاديت "املاجستري" و"الدّ كتوراه".
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إجيابي ً�ة لل ّتغ ّلب
إستراتيجي ًة
عليم�ي؛ واعتامد الدّ ين
مهمة بني املس�توى ال ّت
 هن�اك عالقة ّّ
ّ
ّ
اإلحصائية بني املس�توى
على مصاعب احلي�اة ،ومن جانب آخ�ر هناك فرق كبري م�ن ال ّناحية
ّ
سلبي ًة لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياة .وتبينّ ّ
أن درجة اعتامد
عليمي؛ واعتامد الدّ ين
ال ّت
إسرتاتيجي ًة ّ
ّ
ّ
س�لبي ًة متدنّية جدًّ ا لدى األش�خاص ا ّلذين مل يتل ّقوا ال ّتعليم ،ومرتفعة جدًّ ا
إستراتيجي ًة
الدّ ين
ّ
ّ
لدى حاميل شهادة الدّ كتوراه.
ّ
العائلي واالكتئابّ ،
وأن األرامل حصلن عىل أعىل
مهمة بني الوضع
 تبّي�نّ وجود عالقة ّالدّ رجات يف االكتئاب.

إحصائيا بني الوضع العائ ّ
والرىض بالعيشّ ،
 تبّي�نّ ّوأن املط ّلقات
مهم ًة
أن هن�اك عالق ًة ّ
ًّ
يل ّ
بالرىض بالعيش.
حصلن عىل أدنى الدّ رجات فيام يتع ّلق ّ

إحصائيا بني الوضع العائ ّ
إجيابي ًة يف
إسرتاتيجي ًة
يل؛ واعتامد الدّ ين
مهم
 لوحظ وجود فرق ًّّ
ّ
ّ
ال ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياة .وتبينّ ّ
يب،
أن
املتزوجات ّ
ّ
هن األكثر اس�تعان ًة بالدّ ين باملعنى اإلجيا ّ
هن ّ
ّ
يب.
وأن املط ّلقات ّ
أقل األشخاص استعان ًة بالدّ ين باملعنى اإلجيا ّ
إحصائيا فيما يتع ّلق بالعالقة بني الوضع العائ ّ
يل ومس�ألة الدّ ين
مهمة
 ّتوص�ل إىل نتيج�ة ّ
ًّ
ين�ي ( )religious struggleبمعنى املواجهة .واتّض�ح ّ
املتزوجني حصلوا
أن
ّ
والّص�رّ اع الدّ ّ
يني.
عىل أخفض الدّ رجات يف الصرّ اع الدّ ّ
االقتصادي واالكتئاب ،واتّضح  -بنا ًء عليه
إحصائيا بني الوضع
مهمة
ّ
 لوحظ�ت عالقة ًّّ
 ّأي دخل حصلوا عىل أعىل الدّ رجات يف االكتئاب.
أن ا ّلذين ليس لدهيم ّ

ال�رىض بالعيش والشّ �عور
مهمة بين الوضع
ّ
 تبّي�نّ وج�ود عالق�ة ّاالقتصادي وش�عور ّ
بال ّتكام�ل .وبنا ًء عليه؛ اتّضح ّ
أي دخل حصلوا عىل أدنى الدّ رجات فيام
أن ا ّلذين ليس لدهي�م ّ
الرىض بالعيش والشّ عور بال ّتكامل.
يتع ّلق بشعور ّ
 تبّي�نّ ّإجيابي ًة
إستراتيجي ًة
االقتص�ادي؛ واعتامد الدّ ين
مهمة بني الوضع
ّ
أن هن�اك عالق� ًة ّ
ّ
ّ
لل ّتغ ّل�ب عىل مصاع�ب احلياةّ ،
أي دخل هم أكثر األش�خاص اس�تعان ًة
ذين ليس لدهيم ّ
وأن ا ّل ّ
"جيدة جدًّ ا" هم ّ
بالدّ ينّ ،
أقل األشخاص استعان ًة بالدّ ين.
وأن ا ّلذين أوضاعهم االقتصاد ّية ّ

ينيّ ،
 تبّي�نّ ّوأن أعىل درجات
مهم ًة بني الوض�ع
ّ
أن هناك عالق ًة ّ
االقتصادي والصرّ اع الدّ ّ
جيدة جدًّ ا.
يني موجودة لدى ا ّلذين أوضاعهم االقتصاد ّية ّ
الصرّ اع الدّ ّ
مهمة بني االكتئاب وبني أن يكون لدى الشّ خص عمل أو مهنة .ومن
 تبينّ وجود عالقة ّهنا ّ
فإن العاطلني عن العمل حصلوا عىل أعىل الدّ رجات يف االكتئاب.

الرىض
 تبينّ وجود عالقة ّمهمة بني أن يكون لدى الشّ �خص عمل أو مهنة وبني ش�عور ّ
بالعي�ش والشّ �عور بال ّتكاملّ ،
الرىض بالعيش والشّ �عور بال ّتكام�ل يكون يف أعىل
وأن ش�عور ّ
مستوياته لدى العاملني.
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 تبينّ ّمهم ًة بني أن يكون لدى الشّ �خص عمل أو مهنة وبني اعتامد الدّ ين
أن هناك عالق ًة ّ
وأن ّ
الطلاّ ب هم ّ
إجيابي ً�ة لل ّتغ ّل�ب عىل مصاعب احلياةّ ،
أقل األش�خاص اس�تعان ًة
إستراتيجي ًة
ّ
ّ
يني.
اع
لل
ا
د
استعدا
وأكثرهم
بالدّ ين،
الدّ
ً صرّ
ّ
مهم ًة بني مس�توى االكتئ�اب ومدن اإلقامة .فتبينّ بن�ا ًء عليه ّ
 اتّض�ح ّأن
أن هن�اك عالق ًة ّ
ّ
ح�االت االكتئ�اب تكون يف أدنى مس�توياهتا لدى الذين يقيمون يف إس�طنبول ،وأنهّ ا تكون يف
أقىص مستوياهتا لدى ا ّلذين يقيمون يف ك ّلس.

ال�رىض بالعيشّ ،
 تبّي�نّ ّوأن أخفض
أن هن�اك عالق ًة ّ
مهم ًة بني مدن اإلقامة وبني ش�عور ّ
الس�ور ّيني املقيمني يف ك ّلس .كام تبينّ
الرىض بالعيش كانت عند ّ
الدّ رجات فيام يتع ّلق بش�عور ّ
ّ
مهم ًة
أن هن�اك عالق� ًة ّ
ًّ
إحصائي�ا بني الشّ �عور بال ّتكامل تع ّد �سوريا �أكث � ��ر البلدان الم�ص ّدرة للاّ جئين ولكن
ال�رىض بالعي�شّ ،
وأن أكبر درجات الشّ �عور
وش�عور ّ
كانت عند السوريني املقيمني يف إسطنبول .ف � ��ي عام  2017لوحظ � ّأن ميانم � ��ار والكونغو ت�أتيان
بال ّتكامل
ّ ّ
مهم�ة بني م�دن اإلقامة
 تبّي�نّ ع�دم وج�ود عالقة ّإجيابي ًة لل ّتغ ّلب عىل مصاعب
إستراتيجي ًة
واعتامد الدّ ين
ّ
ّ
مهمة بني اعتامد الدّ ين
احلياة .باملقابل كانت هناك عالقة ّ
سلبي ًة لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياة وبني مدن
إسرتاتيجي ًة ّ
ّ
ّ
اإلقامة .وتبينّ ّ
أن أعىل الدّ رجات فيام يتعلق باعتامد الدّ ين
السور ّيني
يني كانت عند ّ
إسرتاتيجي ًة ّ
ّ
سلبي ًة والصرّ اع الدّ ّ
ا ّلذين يعيشون يف ك ّلس.

ّ
الم�صدرة للاّ جئين ففي ميانمار
بين �أكثر البلدان
عل � ��ى �سبيل المثال ح�صلت موجة هجرة وبال ّ
أخ�ص
ف � ��ي نهاي � ��ة �أغ�سط� � ��س �آب  2017و�أجب � ��ر حوال � ��ي
� 665.500شخ�ص على الهجرة �إلى بنغالد�ش

اإلحصائية بني وقت الوص�ول إىل تركيا ،ومدّ ة
مهم م�ن ال ّناحية
 تبّي�نّ ع�دم وجود فرق ّّ
الرئيسة.
البقاء يف تركيا ،وبني املتغيرّ ات ّ
أهم عنرص يف ال ّتواصل مع أفراد الثّقافة األخرى .وقد تبينّ ّ
أن هناك
كية ّ
 معرفة ال ّلغة الترّ ّكية واالكتئابّ ،
وأن أخفض درجات االكتئاب كانت
عالق ًة ّ
مهم ًة بني مستوى معرفة ال ّلغة الترّ ّ
كية بمستويات ممتازة.
عند ا ّلذين يعرفون ال ّلغة الترّ ّ
الرىض بالعيشّ ،
 تبينّ ّوأن ا ّلذين
أن هناك عالق ًة ّ
مهم ًة بني معرفة ال ّلغة الترّ ّ
كية ومستوى ّ
الرىض بالعيش .ولوحظ
كية ّ
يعرف�ون ال ّلغ�ة الترّ ّ
جيدً ا كانت درجاهتم مرتفع ًة جدًّ ا يف مس�توى ّ
ّ
أن ال ّنتيجة ذاهتا تنطبق عىل الشّ عور بال ّتكامل ً
أيضا.
 اتّضح ّإسرتاتيجي ًة
كية ،واعتامد الدّ ين
مهم ًة
أن هناك عالق ًة ّ
ًّ
ّ
إحصائيا بني معرفة ال ّلغة الترّ ّ
إجيابي ً�ة لل ّتغ ّل�ب عىل مصاعب احلياةّ ،
كية هم أكثر األش�خاص
وأن ا ّلذين ال يعرفون ال ّلغة الترّ ّ
ّ
ً
إجيابي ًة لل ّتغ ّلب عىل مصاع�ب احلياة .وتبينّ كذلك ّ
أن
ة
إستراتيجي
ين
عىل
يعتمدون
ذي�ن
ا ّل
الدّ
ّ
ّ
ينيّ ،
كية
هن�اك عالق ًة ّ
وأن ا ّلذين يعرفون ال ّلغة الترّ ّ
مهم ًة بني معرفة ال ّلغة الترّ ّ
كية ،والصرّ اع الدّ ّ
جيدً ا حصلوا عىل أعىل الدّ رجات يف هذا اخلصوص.
ّ
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 تبينّ ّس�ن ّيون أو
مهم ًة بني وصف املش�اركني أنفس�هم بأنهّ م مس�لمون أو ّ
أن هناك عالق ًة ّ
مس�لمون س� ّنة أو ملحدون ،وحصل ا ّلذين وصفوا أنفس�هم بأنهّ م س� ّن ّيون عىل أعىل درجات
االكتئاب.
الرىض بالعي�ش ،وبني الدّ ي�ن /املذهبّ ،
 تبّي�نّ ّوأن
أن هن�اك عالق� ًة ّ
مهم ًة بني مس�توى ّ
بالرىض بالعيش لوحظت لدى امللحدين.
أخفض الدّ رجات فيام يتع ّلق ّ

 اتّض�ح ّإجيابي ًة
إستراتيجي ًة
مهم ًة بني الدّ ين /املذهب؛ وبني اعتامد الدّ ين
أن هناك عالق ًة ّ
ّ
ّ
لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياةّ ،
إجيابية.
الس ّن ّيني هم أكثر املشاركني استعان ًة بالدّ ين بصورة
وأن ّ
ّ
 اتّض�ح ّمهم ًة بني الدّ ين /املذهب؛
أن هناك عالق ًة ّ
س�لبي ًة لل ّتغ ّل�ب على
إستراتيجي ًة
وبين اعتماد الدّ ي�ن
ّ
ّ
مصاعب احلياةّ ،
الس ّن ّيني هم أكثر املشاركني استعان ًة
وأن ّ
سلبية.
بالدّ ين بصورة ّ

ّات�ض � ��ح � ّأن ّ
الن�ساء ّ
ال�سور ّي � ��ات �أكثر ميلاً لالكتئاب
من ال ّرجال و� ّأقل ر�ض � ��ىً بالعي�ش و� ّأقل ميلاً ّ
للتكامل
و� ّأنه � � ّ�ن �أكث � ��ر ا�ستعم � � اً�ال لإ�ستراتيج ّي � ��ة ّ
الت ّغل � ��ب
 لوحظ ّالسور ّيات يف
أن احلالة االقتصاد ّية لل ّنس�اء ّ
على م�صاع � ��ب الحياة بال ّدين و� ّأنه � � ّ�ن � ّأقل تك ّي ًفا مع
متوسطة يف األغلب ،وأنهّ ّن يعزون
ّ مس�تويات متدنّية أو ّ
تركي � ��ا ً
مقارنة بال ّرجال ّ
ال�سور ّيين ومن هنا تب ّين �أن س�بب اندالع احل�رب إىل ّ
الظل�م واجلور ،وإىل أس�باب
ال�سور ّيات � ّأقل ًّ
بالتك ّيف ّ
حظا ّ
اللاّ جئات ّ
الثقافيّ
دينية.
أخرى ّ
من ّ
الدرا�سة:

فيما يلي نورد باخت�صار نتائج الق�سم الثاني

مر ًة واح�د ًة أو بضع
الس�ور ّيون قب�ل اهلج�رة إىل تركي�ا نزحوا ضم�ن احلدود ّ
 ّالس�ور ّية ّ
مرات.
ّ

قرسا من أجل
 ع�اش مجيعهم على وجه ال ّتقريب صدمات عديد ًة يف احل�رب ،وهاجروا ًاحلفاظ عىل حياهتم.

الس�ور ّيات إىل اهلجرة ه�ي :البطالة ،وغالء األس�عار،
 األس�باب الت�ي دفع�ت ال ّنس�اء ّعرض
واجلوع ،وعدم تو ّفر ال ّتعليم والكهرباء واملياه ،وعدم اخلروج من املنزل ،واخلوف من ال ّت ّ
اجلنيس ،وغريها من العوامل األخرى.
إىل االستغالل
ّ
الس�ور ّية م�ن ال ّناحية
يش�بهون هذه املدن كث ً
ريا بمدهنم ّ
 املهاج�رون إىل ك ّل�س وعينتاب ّّ
والس�بب
ّقافي�ة،
ويفضلوهنام عىل غريمها؛ ً
نظرا لقرهبام من حدود بالدهم وصالت القربىّ .
الث ّ
الس�ور ّيني الختيار قونية للعيش فيها؛ هو أنهّ م يش�عرون براحة أكرب من ال ّناحيتني
الذي يدفع ّ
والسبب الذي يدفعهم الختيار إسطنبول هو تو ّفر إمكانات العمل وال ّتعليم
ينيةّ .
املعنو ّية والدّ ّ
الكوزموبوليتية.
بفضل بنيتها
ّ
الس�ور ّيون إىل تركيا عىل أمل أن يعودوا إىل بالدهم قري ًبا ،وهذا األمر وقف عائ ًقا
 هاجر ّكيف مع الثّقافة اجلديدة.
أمام ال ّت ّ
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جيدً ا .وكان
 ّكي�ة ّ
كية ،ولك ّنهم مل يس�تطيعوا تع ّلم ال ّلغة الترّ ّ
حيب املش�اركون الثّقاف�ة الترّ ّ
ذلك نتيجة أملهم بالعودة إىل وطنهم عند انتهاء احلرب قري ًبا.

الس�ور ّيات ،مثل زواج القارصات ،واألمومة يف
 هناك مش�كالت عديدة تعيشها ال ّنساء ّس�ن ّ
فيس ،وال ّترشّ د ،وتعد ّد
مبكرة ،ووجود العراقيل أمام تع ّلم ال ّلغة ،والعنف
ّ
ّ
اجلس�دي وال ّن ّ
الزوجات ،ومغادرة األزواج بيوهتم ،وعدم قدرهتم عىل العمل.
ّ
ّقافية التي ترتك املرأة يف وضع صعب هي :س�هولة ّ
يصب
الطالق بش�كل ال
ّ
 العوائق الث ّمس�ؤولية العم�ل يف املنزل وخارجه ،وتزوي�ج اآلباء للبنات،
وحتمل املرأة
يف مصلح�ة املرأةّ ،
ّ
الزوج.
وبطالة ّ

س�ن ّ
مبكرة جدًّ ا ،وه�ذا الوضع يالحظ بكثرة
الس�ور ّيات يقبلن عىل ّ
الزواج يف ّ
 ال ّنس�اء ّالسائد ّ
الزواج يؤ ّمن مستقبل البنات،
أن ّ
السوريينّ القادمني من األرياف ،عملاً باالعتقاد ّ
لدى ّ
عائالهتن األعباء االقتصاد ّية .وق�د ازدادت حاالت زواج القارصات مع اندالع
وخي ّف�ف عن
ّ
احلرب.
وامتناهنن لرتكيا.
شكرهن
السور ّيات عن
ّ
ّ
 كث ًريا ما تعرب ال ّنساء ّ

يني ،وشعورهم
 اختيار ّالس�ور ّيني لرتكيا وجه ًة للهجرة دون غريها يعود إىل ال ّتش�ابه الدّ ّ
بالسعادة واألمان؛ لكوهنم لن ير ّبوا أوالدهم يف ثقافة مغايرة.
ّ

حول الثّقا ّ
شيوعا لدى املشاركني ،يأيت تشابه الدّ ين
يف
 ال ّتكامل هو أكثرً
إسرتاتيجيات ال ّت ّ
ّ
وأهم طريقة لتعزي�ز ال ّتكامل هي تع ّلم
تس�هل ال ّتكامل.
وال ّلغ�ة والثّقاف�ة ضمن العنارص التي ّ
ّ
كية.
ال ّلغة الترّ ّ

مقترحات من �أجل درا�سة جديدة:

نظرا إىل ع�دم تو ّقف احلرب يف
بالس�ور ّينيً ،
 ينبغ�ي االس�تمرار يف القيام ببحوث تتع ّلق ّوباألخص يف حلب والغوطة الشرّ ّقية جتعل هذه البحوث رضور ّي ًة
طورات املؤملة
ّ
بالدهم .فال ّت ّ
وإلزامي� ًة .من جان�ب آخرّ ،
عمليتي درع الفرات
ط�ورات اجلديدة التي حصلت بع�د
حتث ال ّت ّ
ّ
ّ
يني وعلم
وغصن ّ
الزيتون -الباحثني عىل القيام بمزيد من الدّ راس�ات التي تش�مل ال ّتعليم الدّ ّ
اإلهليات.
يني يف جمال
ّ
يني ،وعدم االقتصار عىل علم ال ّنفس الدّ ّ
االجتامع الدّ ّ
 هن�اك حاج�ة إىل دراس�ات جدي�دة يف موضوع الدّ ي�ن و(ال ّتثاقف) ،وإج�راء بحوث البقية املهاجرين ً
أيضا يف تركيا.
تشمل ّ
السور ّيني فقط ،بل تشمل ّ
حول الثّقا ّ
بقية البلدان.
كيفية ال ّت ّ
يف ّ
للسور ّيني يف ّ
 -هناك حاجة إىل بحوث حول ّ

 ينبغ�ي إج�راء بحوث ح�ول تغيري الدّ ين وتغّي�رّ القيم بني األجي�ال ،دون االقتصار عىلالبحوث املتع ّلقة باعتامد الدّ ين وسيل ًة لل ّتغ ّلب عىل مصاعب احلياة لدى اللاّ جئني.
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 مثل،اإلجيابية
فس�ية
ّ  ينبغ�ي البحث يف موضوعات مشتركةّ
ّ يني وال ّن
ّ ّهتم علم ال ّنفس الد
.السور ّيني
الصفح والشّ كر
ً
ّ
ّ حرصا لدى اللاّ جئني
.املعنوي
 ينبغي إرشاك اللاّ جئني يف أعامل الدّ عم واإلرشادّ

: المصادر
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