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 تركيا،* باحث

والسيام
، حتاول هذه الدراسة الوقوف عىل سياسة تركيا جتاه اهلجرة:ملخص
ّ
نجاحا
 وترى الدراسة أن احلكومة الرتكية التي أحرزت،بعد احلرب يف سوريا
ً
ريا؛ سواء يف جمال اإليواء أم املساعدات اإلنسانية إ ّبان أزمة الالجئني
ً تنظيميا كب
ًّ
 وأضفت،عززت هذا النجاح بالرتتيبات القانونية املتعلقة باهلجرة
ّ -السوريني
 ومن أجل.مؤسساتيا عىل سياسة اهلجرة من خالل املديرية العامة للهجرة
طابعا
ً
ًّ
رسيعا
حتويل اهلجرة إىل نعمة ال إىل نقمة جيب تنويع سياسات االنسجام وتنفيذها
ً
.عىل أرض الواقع
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ABSTRACT The current study attempts to examine Turkey's policy towards

immigration, especially after the war in Syria. According to it, the Turkish government
has achieved great organizational success both in the shelter and the humanitarian aid

during the Syrian refugee crisis. It reinforced her success with legal arrangements
related to migration and managed to achieve Institutionalized immigration policy
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through the Directorate General of Migration. Therefore, for the sake of transforming
migration from a curse to a blessing, social harmonic policies should be as diversified
as it can be and implemented quickly on the ground.
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المدخل
إن تاريخ اهلجرة التي يمكن تعريفها عمو ًم ا بأهنا حركة قرسية أو طوعية للناس داخل بلد
ما أو إىل بلدان أخرى وألسباب خمتلفة  -1يبدأ مع تاريخ البرشية .وقد تنوعت احلركات التي
يضمه�ا اليوم مفهوم اهلج�رة( :غري منظمة ،إجبارية ،اقتصادية ...إل�خ) ،واألوضاع القانونية
ريا  .2وهلذا الس�بب
للمهاجري�ن( :مهاج�رون ،ملتجئ�ون ،محاية مؤقتة ...إل�خ) واختلفت كث ً
بقيت قضية اهلجرة عىل الدوام مشكل ًة حتتاج إىل ّ
حل يف هذا العامل (املعومل).
الأخرى

م�صر

العراق

الأردن

تركيا

لبنان

تبعا للبلدان اإلقليمية ( 27نيسان )2017
الرسم البياين  :1توزع الالجئني السوريني ً
املصدر :املفوضية العليا لشؤون الالجئني

3

ريا من ح�ركات اهلجرة قبل عرص
تس�مى تركيا ع�د ًدا كب ً
وق�د ش�هدت هذه األرايض التي ّ
اجلمهورية .وال ش�ك أن "ثقافة القبول" التي يتمتع هبا س�كان هذه البالد ،واملقاربة احلميمية
مه�م خيتفي خلف حتول
املتس�احمة جتاه املهاجرين ،وحس�ن الضيافة التي يتمتعون هبا -س�بب ّ
تركيا إىل مركز جذب للمهاجرين ،إىل جانب موقعها اجلغرايف .4

فرتكيا التي باتت تعرف والسيام يف السنوات العرشين املاضية بأهنا "الدولة التي تستقطب
اهلج�رة اخلارجي�ة" 5 ،تعم�ل منذ عام  2011على معاجلة نوع آخر من اهلجرة املعروفة باس�م
"اللجوء اجلامعي"  .)En Masse Refugee( 6ويف الوقت الذي خاطب فيه املفوض السامي
لش�ؤون الالجئني باألمم املتح�دة أنطونيو غوترييس جملس األمن باألم�م املتحدة بتاريخ 26
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شباط  2015قائلاً" :غدت تركيا أكثر بلدان العامل استقبالاً لالجئني"  -7مل يكن عدد الالجئني
السوريني يف تركيا تتعدى  1.8 - 1.7مليون .ويف االجتامع األول للجنة سياسات اهلجرة التي
أسست لتحديد سياسات اهلجرة أفاد وزير الداخلية الرتكي سليامن صويلو أن عدد املهاجرين
ّ
8
ً
والالجئني يف تركيا هو  3ماليني و 551ألفا و. 78

ال ّ
ش�ك أن أه�م عنصر أس�هم يف تس�هيل التعامل م�ع هذه الزي�ادة املفاجئ�ة كام ّبين�ا آن ًفا
ه�و الناحي�ة املجتمعية لثقافة القب�ول اخلاصة برتكيا .فالدولة الرتكية -والس�يام يف الس�نوات
األخيرة -بذلت جه�و ًدا كبرية يف جمال إدارة اهلج�رة ،وأبدت تس�اهلاً يف موضوع املهاجرين
بش�كل ع�ام ،والس�وريني حت�ت احلامية املؤقتة بش�كل خاص .وم�ع ذلك فإنه م�ن الرضوري
والس�يام يف أوس�اط يس�تمر
ج�دًّ ا مناقش�ة السياس�ات الت�ي تتبعه�ا أنقرة يف موضوع اهلجرة،
ّ
فيه�ا الغم�وض القانوين املتع ّل�ق باملهاجرين يف تركيا ،وينتقد فيها الساس�ة ه�ؤالء املهاجرين،
وتستعملهم املعارضة أدا ًة ضد احلزب احلاكم ،وتعمل وسائل اإلعالم عىل هتميش املهاجرين،
وإث�ارة املواقف التمييزية ضده�م ،ويتغذى فيها ّ
كل هذا عىل اخلطابات واملامرس�ات العرقية،
وتثري مشكالت انسجام هؤالء املهاجرين مع املجتمع الرتكي.
اكتسبت التجربة الرتكية يف التعامل مع حركات اهلجرة بعدً ا جديدً ا مع الظروف السياسية
املتغيرة وح�ركات اهلج�رة اجلامعية لالجئني الس�وريني .بداي ًة جيب أال يغيب ع�ن األنظار أن
التحول املجتمعي والسيايس الذي عاشته تركيا يف السنوات
هذه التجربة اجلديدة تنس�جم مع
ّ
اخلمس عرشة املاضية .فبينام أ ّمنت ثقافة القبول املجتمعي مقارب ًة سياس�ي ًة تقوم عىل التس�اوي
أمرا ممك ًنا.
والتسامح مع املهاجرين ،جعل هذا الوضع توسيع نطاق القبول املجتمعي ومتكينه ً
والسيام يف عهد
هلذا الس�بب يتناول هذا املقال بصورة رئيس�ة تشكل سياسات اهلجرة الرتكية،
ّ
حزب العدالة والتنمية ،وتطورها يف س�ياق أزمة الالجئني الس�وريني .يف هذه البحث س�نقدم
ّأولاً بيا ًنا عن األرضية التارخيية التي تطورت فيها هذه السياس�ة ،وجتارب اهلجرات الس�ابقة،
ثم نتناول بإجياز املس�تندات القانونية ذات الصلة باملهاجرين ،والرتتيبات القانونية الناشئة عن
حركات اهلجرة اجلامعية الراهنة .وبعد التعرف عىل اخللفية القانونية والتارخيية للقضية نناقش
الصعوب�ات التي واجهتها تركي�ا فيام يتعلق بأزمة الالجئني الس�وريني ،واملزايا التي قدمتها هلا
ه�ذه األزمة ،ويف ضوء هذه الصعوبات واملزايا نتناول صلة سياس�ات اهلجرة الرتكية املتطورة
حدي ًثا بمستقبل البالد القريب ،وأمهيتها بالنسبة هلذا املستقبل.

�سيا�سات الهجرة:
املهمة التي حققت
تعدّ سياسة اإلسكان ذات الصلة باهلجرة إىل تركيا واحد ًة من التطبيقات ّ
اس�تمرارية سياسات الدولة التي ورثتها اجلمهورية الرتكية عن الدولة العثامنية .ففي حركات
اهلجرة اجلامعية التي تعاملت معها تركيا يف التاريخ القريب (عىل سبيل املثال هجرة  300ألف
�شتاء 31 2019

الأبحاث  -الدرا�سات �إبراهيم �أفه

اكت�سب � � ��ت التجرب � � ��ة التركي � � ��ة ف � � ��ي مواط�ن بلغاري بعد اهني�ار الش�يوعية يف بلغاريا بتاريخ
ً  ،1989وف�رار  500أل�ف مواط�ن عراق�ي ك�ردي من
التعامل م � � ��ع حركات الهج � � ��رة بعدا
ظلم صدام يف تاريخ  1991وجلوؤهم إىل تركيا) نظرت
ً
جدي � � ��دا م � � ��ع الظ � � ��روف ال�سيا�سي � � ��ة إىل ضحايا اهلجرات القرسية من باب اإلنس�انية وتقديم
المتغيرة وحركات الهجرة الجماعية العون واملس�اعدة 9.لكن أش�كال تن�اول كل حركة من
10
حركات اهلجرة اجلامعية صارت سب ًبا يف ظهور جتارب
لالجئين ال�سوريين
ونظ�را
مؤسس�اتية متنوع�ة ،وذل�ك ألس�باب أمني�ة،
ً
الختالف األصول اإلثنية للمهاجرين .ويمكن مالحظة هذا التنوع يف اإلجابة السياس�ية عن
أزمة الالجئني السوريني عىل وجه اخلصوص.
حتول ردود نظام األس�د عىل املعارضني إىل جمازر مجاعية يف األش�هر
عندم�ا ظه�رت بوادر ّ
األوىل من عام  ،2011مل تكن العالقات بني البلدين قد قطعت متا ًما .وكانت التقديرات املتفائلة
حول انتهاء احلرب برسعة وعودة الالجئني إىل بالدهم ،أو قرص النظر حوله -السبب يف ظهور
سياسات يف اهلجرة غري مناسبة .فقد كان من املعتقد أنه مع سياسة الباب املفتوح سيكون هناك
جتنب وقوع كارثة إنس�انية ،وإقامة جرس بني س�وريا وتركيا بمجرد عودة املهاجرين إىل بلدهم
والسيام يف املناطق
يف أقرب وقت ممكن 11.لكن زيادة كثافة اهلجرة اجلامعية ،وتناقص املوارد،
ّ
احلدودية -أدت إىل أن تتجاوز الصعوبة يف اخلدمات العامة واملشكالت األمنية حدود القبول
12
اجلامعيّ ،
حتول
وشكلت ً
نوعا من "اإلرهاق يف الرأفة" لدى املجتمع الرتكي .فكان الحتامل ّ
القبول املجتمعي إىل االنتقاد تأثري كبري يف سياسات اهلجرة .إضافة إىل أن سلسلة من التأثريات
حتوالت وتغيرّ ات يف الردود السياس�ية املوجهة إىل أزمة الالجئني .س�وف
ّ
مهدت إىل حدوث ّ
نتناول يف البندين القادمني التأثريات املعنية حتت عنوانني اثنني :الصعوبات والفرص ،سنبحث
فيهام الرد الذي قدمته حكومة حزب العدالة والتنمية حول اللجوء اجلامعي الناتج عن احلرب
وسنقيم سياسة اهلجرة الرتكية التي تطورت يف إطار ذلك عىل ضوء التجربة
األهلية يف سوريا،
ّ
العامة يف املايض ،والرتتيبات القانونية ذات الصلة باهلجرة.

الو�ضع القانوني:
يف عام  1961أعلنت تركيا التي تشكل إحدى الدول التي شاركت يف إعداد اتفاقية جنيف
عام  1951ووقعت عليها -أهنا فهمت حكم الفقرة آ" .2.سيطبق عىل األشخاص املوجودين
خ�ارج الدولة [ ]...نتيجة األحداث التي وقعت قب�ل  1كانون الثاين "1951الواردة يف املادة
األوىل من البيان ،وقبلته عىل شكل" :نتيجة األحداث التي وقعت يف أوربا".
واعتب�ارا من ذلك اليوم أدرج مجيع األش�خاص الذي طلب�وا اللجوء إىل تركيا خارج إطار
ً
والس�يام يف فرتة احلرب الب�اردة حتت وصف "احلامية املؤقت�ة" .لكن حركات
ذل�ك [احلكم]،
ّ
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اللج�وء التي ش�هدهتا فيام بعد س�نوات الثامنينيات وبدايةالتس�عينيات دفع�ت إىل تبني الدولة
تعرضت
قوانين اهلج�رة لعام  1994التي متثّل أوىل الترشيعات الوطنية يف هذا املوضوع .وقد ّ
ه�ذه القوانين التي تس�تند يف األس�اس إىل إيقاف الالجئين يف احلدود إىل االنتقادات بس�بب
انتهاكها ملبدأ عدم اإلعادة (.)Refoulment

اس�تضافت تركي�ا أعدا ًدا كبيرة من الالجئني من ال�دول املختلفة من آس�يا وإفريقيا مماثلة
ألعداد اهلجرة اجلامعية التي شهدهتا سوريا يف عام  .2011وقد أثمرت الدراسات التي ن ّفذت
يف هذه العملية بتبني تركيا القانون األول واألشمل للاّ جئني يف عام  13. 2013يتضمن القانون
أقر يف املجلس يف عام  2013ووضع قيد التنفيذ يف عام  2014تنظيم املوضوعات ذات
الذي ّ
الصل�ة باألجانب م�ن قبيل إلزامية احلص�ول عىل الفي�زا ،وتذكرة اإلقام�ة ،والوضع القانوين
لالجئين والب�دون [من ال جنس�ية هلم] ،وهيكل�ة املديرية العام�ة إلدارة اهلجرة (،)GİGM
مهمة يف
وم�ن خلال مجع الترشيع�ات القانونية لألجانب يف قان�ون واحد تم إج�راء ترتيبات ّ
مسألة وضع الالجئني القانوين.

جزئيا،
كام أدخل األشخاص املنضوون حتت احلامية املؤقتةإىل سوق العمل ،وإن كان ذلك ًّ
م�ن خالل الالئح�ة رق�م  29594بتاري�خ  2016/01/15حول رخص�ة العمل لألجانب
الالجئين حت�ت احلامية املؤقتة .فاملديرية العامة إلدارة اهلجرة أضحت اليوم مؤسس�ة مس�لحة
أي حركة هج�رة مجاعية .كام أن قانون اهلجرة اجلديد
بالتجارب ،تس�تطيع من خالهلا مواجهة ّ
أعدّ مع األخذ بعني االعتبار اتفاقية جنيف لعام  ،1951وشاركت يف مراحل إعداده مفوضية
األمم املتحدة الس�امية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة صاحبتا الشأن يف املوضوع،
مم�ا يوف�ر لرتكيا س�لوك هنج أكثر عاملية وإنس�انية جتاه ح�ركات اهلجرة احلالي�ة والقادمة 14.إن
حالي�ا يرافقه بعض الصعوبات
تطبيق منح اجلنس�ية املن ّفذة بمراحل بحق الالجئني الس�وريني ًّ
مرحليا حلل هذه الصعوبات مع األخذ
هنجا
من حيث القانون واالنس�جام ،وإن س�لوك تركيا ً
ًّ
سيصب يف مصلحة تركيا.
بعني االعتبار االتفاقيات الدولية
ّ
قانون الإ�سكان 1934
اتفاقية جنيف )1967( 1951
قانون جوازات ال�سفر 1950
الالئحة المنظمة للجوء 1994
قانون الأجانب والحماية الدولية 2013
قانون الحماية الم�ؤقتة 2014
الالئحة الخا�صة بتنظيم عمل الأجانب تحت الحماية الم�ؤقتة 2016

اجلدول  :1املراجع القانونية األساسية املتعلقة بسياسة احلامية املؤقتة
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ال�سيا�سة الداخلية:
وف�ق اإلحصائي�ة التي أجرهت�ا رابط�ة البح�وث االقتصادية والسياس�ة اخلارجي�ة يف عام
 ،2014بلغ�ت نس�بة املدافعني عن اس�تقبال الالجئني القادمني من س�وريا بال رشوط % 20
من حزب العدالة والتنمية وحزب السالم الكبري وحزب الشعوب الديمقراطية من املشاركني
صوت ملصلحة هذا اخليار  % 07من حزب الش�عب اجلمهوري و% 4.4
يف اإلحص�اء ،بينما ّ
15
من احلزب القومي الرتكي من املش�اركني يف اإلحصاء  .وقد أ ّدى االس�تقطاب الس�يايس يف
دورا فعالاً يف حتدي�د التصورات واملواقف جتاه الالجئني .وكان ملمثيل الالجئني
ه�ذا املوضوع ً
يتبوؤون مواقع يف اإلعالم دور ماثل يف تعميق هذا االستقطاب .فاألخبار التي تتحدث
الذين ّ
تصورات املجتمع حول هذه
أن الالجئني يش�كلون عب ًئا اقتصاد ًّيا ومش�كلة أمنية تؤثر سل ًبا يف ّ
القضي�ة .وه�ذا اخلطاب الذي ينتقل من السياس�ة إىل اإلعالم ،وينترش م�ن هناك إىل املجتمع،
يتضم�ن العدي�د م�ن العن�ارص األخالقية األخ�رى وكراهي�ة األجانب ،فضلاً عن اس�تغالل
الالجئني يف توجيه االنتقاد إىل السلطة.
وهلذا الس�بب ،مل تكن الزيادة التي ش�هدهتا املناقش�ات ذات الصل�ة بالالجئني خالل فرتة
االنتخاب�ات مدهش�ة .ورغ�م أنه من الطبيع�ي جدًّ ا أن تكون قضية الالجئني مس�ألة سياس�ية
داخلي�ة ،فإن اعتامد االنتق�ادات املوجهة ملوضوع الالجئني عىل ذرائع تتعلق بصفات الالجئني
عىل العموم( ،وكوهنم جهل ًة ،وخطرين ،ويتناسلون برسعة ،ويستغلون املساعدات ،ويفسدون
خطرا؛ ألنه يساق من خالل خطاب قائم عىل إقصاء
أخالق البلد وثقافته ،وغري ذلك) -يشكل ً
هذه املجموعة .هذا التوجه الذي يعزز انتش�ار اخلطاب العنرصي وس�وء املواقف االجتامعية
جت�اه الالجئين يمكن أن يتح�ول مع م�رور الزمن إىل حم�اوالت لقتل املهاجرين .كما أن هذا
اخلطاب قد ّ
يش�كل كذلك عائ ًقا أمام إجراء التحس�ينات واملناقش�ات البن�اءة بحق الالجئني.
هذه الس�لبيات يف السياس�ة الداخلية ربام تكون تأثريها األقوى عىل احلياة العامة ،وبخاصة يف
الواليات احلدودية التي تس�تضيف العدد األكرب من الالجئني ،مثل ك ّلس وأنطاكية وعينتاب.
فبعد استيعاب اللجوء اجلامعي سوف تشهد هذه املناطق صعوبات يف البنى التحتية يف جماالت
حتولت هذه الصعوبات
الصحة واإليواء والعمل والتعليم والشؤون االجتامعية األخرى .وقد ّ
إىل مواد يف السياسة الداخلية وتسببت أحيا ًنا يف حدوث التحريضات.
ويف هذا املعنى ،تأخذ السياس�ات التسهيلية املتبعة جتاه الالجئني (الصحة املجانية ،وخدمات
موقع ا هلا يف حمور هذا اخلطاب اهلدّ ام والتحريضات .وهلذا الس�بب ينبغي أن
التعليم ،وغري ذلك) ً
تعمل السياسات التسهيلية املعنية بحياة الالجئني عىل إثراء احلياة االجتامعية يف الواليات احلدودية،
وتعزيز اإلمكانات يف جماالت العمل والسكن ،ودعمها بالبنى التحتية األخرى ،وزيادة الروابط بني
السكان يف املنطقة والالجئني .وف ًق ا لنتائج األعامل امليدانية التي نفذها فريق مركز أبحاث اهلجرة يف
جامعة حجي تبه برعاية مراد أردوغان  16،فإن الالجئني السوريني يعبرّ ون عن شعورهم بالقلق؛
بس�بب النظر إىل املأساة التي يعيشوهنا ،بوصفها مسؤولية تقع عىل عاتق احلكومة فقط ،بل مسألة
هتم رئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان بالذات ،وأن املعارضة ال تعدّ هذه املسألة قضية
خاصة ّ
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سياسية .ينبغي يف هذا الصدد أن يتناول املشكلة مجيع األحزاب السياسية بلغة أكثر شمولاً ،وبنهج
يغطي املوضوع بجميع أبعاده.

التغيير الديموغرافي:

إذا وضعن�ا الصعوب�ات املذك�ورة يف األعلى جان ًب�ا ،ف�إن أه�م املزايا التي س�يأيت هب�ا بقاء
الالجئني السوريني الدائم يف تركيا تظهر مع األخذ بعني االعتبار االنخفاض املتوقع يف معدل
النمو الس�كاين الطبيعي وف ًقا لإلس�قاطات الس�كانية ذات الصلة برتكيا 17.وكام هو واضح يف
18
موقعا اًّ
مهم ضمن السكان الولودين
يتبوأ ً
اجلدول 2فإن القسم األكرب من الالجئني السوريني ّ
ريا سوا ًء
( .)% 60 ،1.839.987والسياس�ات ذات الصلة بالسكان املعنيني ستؤ ّدي ً
دورا كب ً
من حيث طاقة العمل يف تركيا أم يف بناء سوريا املستقبل.
العمر

ذكر

�أنثى

المجموع

المجموع
4-0
9-5

1,619,986
192,211
222,507

1,408,240
178,805
209,554

3,028,226
371,016
432,061

14-10

168,897

155,660

324,557

18-15

140,227

118,061

258,288

24-19

253,349

193,604

446,953

29-25

164,378

128,129

292,507

34-30

138,405

108,466

246,871

39-35

97,976

81,076

179,052

44-40

68,843

64,377

133,220

49-45

53,203

48,971

102,174

54-50

42,597

40,845

83,442

59-55

28,703

28,535

57,238

64-60

19,907

20,335

40,242

69-65

13,211

13,596

26,807

74-70

7,055

7,818

14,873

79-75

4,379

5,227

9,606

84-80

2,301

2,908

5,209

89-85

1,252

1,543

2,795

+90

585

730

1,315

تبعا للعمر واجلنس (وفق البيانات البيومرتية):
اجلدول  :2توزع السوريني املسجلني ً
املصدر :املديرية العامة للهجرة
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تش�كل الفئة العمري�ة  18-0ح�وايل نصف جمموع
وف � ��ق االح�صائي � ��ة الت � ��ي �أجرته � ��ا رابط � ��ة البح � ��وث
السكان الس�وريني يف تركيا ( ،)% 45وتشكل هذه الفئة
االقت�صادي � ��ة وال�سيا�س � ��ة الخارجية ف � ��ي عام 2014
حمور مسألة سياسة التعليم املعنية بالالجئني .وقد ظهرت
بلغ � ��ت ن�سب � ��ة المدافعي � ��ن ع � ��ن ا�ستقب � ��ال الالجئين مراك�ز التعلي�م املؤقت�ة الت�ي تق�دّ م اخلدم�ات التعليمية
القادمي � ��ن م � ��ن �سوريا ب �ل ��ا �ش � ��روط  % 20من حزب لألطفال الس�وريني حت�ت إرشاف وزارة الرتبية الوطنية
وتدعمها املنظامت األهلية الرتكية منها والس�ورية نتيجة
العدالة والتنمية وحزب ال�سالم الكبير وحزب ال�شعوب
مب�ادرة انتقالية ،أي مع أمل الع�ودة القريبة لالجئني إىل
الديمقراطية من الم�شاركين في الإح�صاء
دياره�م ،ومألت ً
ريا يف هذا املجال .وقد ربطت
فراغا كب ً
اخلدم�ات التعليمية املقدمة لألطفال الس�وريني بمعايري
حم�ددة ،وضامن السلامة هلا من خالل اإلجراءات القانونية ،لكن مع�دل االلتحاق بالتعليم مل
يبلغ املستوى املطلوب بعد.20
إىل جانب ذلك ،يبلغ عدد الطالب الس�وريني الدارسين يف تركيا مخس�ة عرش ألف طالب
تقري ًب�اّ ،
ووظ�ف أربع مئة أكاديمي س�وري تقري ًب�ا للتدريس يف اجلامعات الرتكية 21.وتشير
ه�ذه األع�داد إىل غاية اإلجيابية يف األعامل املنجزة يف الس�احة التعليمية .لكنه بالنظر من حيث
السياس�ات املنس�جمة مع مبدأ االس�تدامة ينبغي تعزيز اخلدمات التعليمية املقدّ مة للس�وريني
وتنويعها (التعليم املهني ،واملنح وغري ذلك) .وعندما تنعكس املرشوعات املتعلقة بالتعليم عىل
السياسات والتطبيقات؛ يمكن أن تتطور مشكلة التكيف لتسهم يف احلياة متعددة الثقافات.

ال�سيا�سة الخارجية:
والس�يام م�ن قبل ال�دول األوربي�ة مقابل
الضغوط�ات الغربي�ة الت�ي مت�ارس عىل تركيا،
ّ
أزم�ة الالجئين الس�وريني حول ت�رك حدودها الرشقي�ة مفتوحة وإغلاق حدوده�ا الغربية
والتش�جيعات املقدّ مة هلا هبذا اخلصوص -تبدو متناقضة متا ًما .فالدول الغربية التي تس�تخدم
تش�دد
بطاق�ة الالجئين أدا ًة مق ّنعة لسياس�اهتااخلارجية بدل اإلس�هام يف محل األعباء مع تركيا ّ
عىل التزامات تركيا الناشئة عن االتفاقات الدولية ،وعىل عملية التنسيق مع االحتاد األورويب.
مفر من أن تس�تخدم احلكومة الرتكية نفس البطاقة أدا ًة لسياس�تها اخلارجية
ًّ
وردا عىل ذلك ،ال ّ
ع�ام يمكننا تعريف السياس�ة التي طورهتا تركيا يف إط�ار احلرب األهلية
املقنع�ة .لكنه بش�كل ّ
22
الس�ورية واألزمة التي نتجت عنها بأهنا الواقعية األخالقية ،والواقعية األخالقية االستباقية
توح�دت خريية تركيا وواقعيتها يف السياس�ة التي
( . )proactive moral realismوق�د ّ
والس�يام العمليات العس�كرية الت�ي ن ّفذهتا يف إطار
أنتهجته�ا تركيا جتاه الالجئني الس�وريني،
ّ
املس�مى
مكافحة التنظيامت اإلرهابية ،مثل داعش واالحتاد الديموقراطي وجناحه العس�كري ّ
23
بوحدات محاية الشعب يف املنطقة منذ عام .2015
مهمة من حيث
إن املوق�ف األخالقي الذي اتبعته تركيا جتاه أزمة الالجئني حيمل دالالت ّ
الدور املحوري الذي أسسته لنفسها ،سواء يف منطقة الرشق األوسط أم عىل املستوى العاملي.
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درسا اًّ
مهم للغرب ،بل للعامل
إذ قدّ مت تركيا التي تعدّ أكرب دولة مضيفة لالجئني يف العامل اليوم ً
بأرسه ،من خالل قدرهتا عىل إدارة أزمة الالجئني السوريني .إن تركيا من خالل النهج املبدئي
الذي سلكته جتاه الالجئني ،واستقباهلا الالجئني دون النظر إىل دينهم ولغتهم ومذهبهم ال تزال
حتافظ عىل موقعها املحوري والقيادي يف العامل اإلسلامي .واألمهية التي أولتها تركيا لدورها
اإلقليمي بدت ظاهرة من خالل سياس�ة تصفري املش�كالت التي اتبعها حزب العدالة والتنمية
فعال مع دول اجلوار منذ تأسيسه وحتى عام  ،2010ومن خالل االنفتاح الرتكي نحو
بشكل ّ
دورا فعالاً يف مواجه�ة التهديد األمني املتزايد
دول اإلقلي�م .وكذل�ك فإن تركيا التي س�لكت ً
اعتبارا من عام  2015يف الس�احة -اس�تطاعت من خالل استعامهلا القوة الشديدة عند اللزوم
ً
ّ
أن تقول كلمتها يف أمن املنطقة واس�تقرارها .وال ش�ك أن هذا التحول االس�تباقي يف السياسة
صمم وف ًقا لدور تركيا الريادي ،وحيمل أمهية كبرية بالنسبة ملستقبل املنطقة.
اخلارجية ّ

الخاتمة:
تس�جل يف البداية حركة اهلجرة اجلامعية من س�وريا إىل تركيا منذ ش�هر مارس /آذار من
مل
ّ
24
عام  2011بش�كل سليم ألسباب خمتلفة .ويف مقدمة العواقب الناجتة عن ذلك ،يأيت اخللل
األمني ،إىل جانب عدم حتديد السياس�ة املناس�بة .وعىل الرغم من ذلك ،واصلت تركيا سياسة
ّ
مس�تقل عن العوامل العرقي�ة واملذهبية والدينية ،يف
مبدئي
الباب املفتوح جتاه س�وريا بموقف
ّ
الفارين من
الوق�ت ال�ذي زاد فيه تنظيم داعش الذي أنش�ئ يف س�وريا م�ن جتانس الالجئين ّ
ويالت احلروب 25.هذا النهج املبدئي ينسجم مع هنج السياسة اخلارجية االستباقية واألخالقية
والواقعية الذي اتبعه حزب العدالة والتنمية يف السنوات األخرية.
ل�و أخذن�ا بعني االعتبار تاريخ انعق�اد االجتامع األول ( )2015للجنة سياس�ات اهلجرة،
والتاري�خ ال�ذي ّ
رشع في�ه مس�تند هذه اللجن�ة القان�وين ،فإنه يمكنن�ا القول إن تأس�يس جلنة
سياس�ات اهلجرة التي
مهم وجديد .وتبينّ
ّ
س�توجه سياس�ات اهلجرة الرس�مية يف تركيا تطور ّ
عند النظر إىل جتارب اهلجرات اجلامعية الس�ابقة أن مقاربة "املؤقتية" ليست كافية لتحويلها إىل
مقاربة مستدامة ،إذا ما أخذنا باحلسبان أعداد املهاجرين والتطور الرسيع لألزمة ،وأهنا تركت
مكاهنا لتطوير سياس�ات عىل أساس االستدامة .لذا حتولت سياسات اهلجرة املوجهة لالجئني
الس�وريني من إجابات آنية عىل األزمة إىل سياس�ات االنس�جام .ويتعني عىل السياس�ات التي
ط�ورت من أجل الالجئني يف املجاالت االجتامعية والصحية والتعليمية أن تأخذ هذه احلقيقة
ّ
يف االعتبار.
أسس�ت بفض�ل اهلجرة ،وتغيرّ ت
وإذا عدن�ا إىل م�ا قال�ه كامل قرباط حول اهلجرة" :تركيا ّ
وحتولت اليوم إىل دولة وطنية"  26،فإنه يمكننا القول إن هذا االس�تنتاج ذو صلة وثيقة بتجربة
ّ
والس�يام خالل فرتة
اهلج�رة الرتكي�ة والتغيرات والتحوالت السياس�ية التي ش�هدهتا تركي،
ّ
ريا س�واء يف جمال
نجاحا
ح�زب العدالة والتنمي�ة .فاحلكومة الرتكية التي أح�رزت
ً
تنظيميا كب ً
ًّ
عززت هذا النجاح بالرتتيبات
اإليواء أم املساعدات اإلنسانية إ ّبان أزمة الالجئني السورينيّ -
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مؤسس�اتيا عىل سياس�ة اهلجرة م�ن خالل املديرية
طابعا
القانوني�ة املتعلق�ة باهلجرة ،وأضفت ً
ًّ
العامة للهجرة .وقد أس�همت هذه السياس�ات يف إحي�اء احلياة متعددة الثقاف�ات التي ورثتها
م�ن اإلمرباطورية العثامنية ،وسيس�تمر هذا الوضع رغم مجي�ع ردود األفعال .ومن أجل محاية
هذه املكتسبات ،وحتويل اهلجرة إىل نعمة ال إىل نقمة جيب تنويع سياسات االنسجام وتنفيذها
األهم من ذلك ،هو أن تعمل مجيع األحزاب السياس�ية عىل
رسيع�ا عىل أرض الواق�ع .ولكن
ً
ّ
إبقاء املسألة خارج االستقطاب السيايس القائم يف هذه الفرتة ،وأن تتناوهلا وفق معايري عقالنية،
وأن تضع يف احلسبان مستقبلنا املشرتك.
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