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كلــمــة رئي�س التحرير
رمـ�ضـــان يـلـــدرم

تعدّ قضية "اهلجرة واللجوء" من اإلش�كاالت
الش�ائكة والدقيق�ة الت�ي تتع�دى أمهيته�ا اإلط�ار
ّ
نظ�را لتش�ابكها م�ع املجتمع
املحلي
واإلقليم�ي؛ ً
ّ
الدويل من جهة ،وتأثرياهتا السياس�ية واالقتصادية
واالجتامعية املب�ارشة ،فضلاً عن القضايا احلقوقية
وم�ا تش�ملها من مس�ائل األمن والغ�ذاء من جهة
أخرى.
وتأخ�ذ ه�ذه القضي�ة بني وق�ت وآخ�ر أبعا ًدا
كبرية ،وتشغل حيزً ا اًّ
مهم من التناول ،ويزداد ذلك
يف وق�ت احلروب والكوارث الطبيعية ،والتقلبات
السياس�ية ،وم�ا ختلف�ه م�ن تده�ور يف األوض�اع
االقتصادية رش ًقا وغر ًبا.
وق�د ش�هدت ارت�دادات الربي�ع الع�ريب يف
الس�نوات األخيرة تعاظ�م للهج�رة ،وأخذت يف
الظه�ور بق�وة ،إىل أن طفت عىل س�طح األحداث
نظرا ملوجات النزوح الكبرية التي شهدهتا
العاملية؛ ً
منطق�ة الشرق األوس�ط على وج�ه اخلص�وص،
وأصبحت مس�ألة اهلجرة عىل رأس القضايا املثارة
عامليا ،وعىل أجندة مهماّ ت منظمة األمم املتحدة.
ًّ

يف الع�دد اجلديد من جملة رؤي�ة تركية كان من
امله�م أن نتن�اول هذه القضية م�ن زوايا عدة ،ومن
ّ
خلال معاجلات خمتلف�ة ومغايرة ،بع�د مرور أكثر
من ثامنية أعوام من الربيع العريب وانعكاس�اته التي
كان�ت بمثابة عامل مس�اعد يف إبراز ه�ذه الظاهرة
احلاليني.
عىل النحو والشكل
ّ
وفيما خيص املش�هد الس�يايس الرتك�ي مل تكن
اهلج�رة ولي�دة تأس�يس اجلمهورية ،ب�ل هلا جذور
قديمةّ ،
تشكلت نواهتا األوىل وإرهاصاهتا القديمة
م�ع الدولة العثامني�ة؛ لذا كان ال ب�دّ من االنطالق
منه�ا ،حت�ى الوص�ول إىل اجلمهوري�ة الرتكي�ة مع
حتوالهتا خالل العقود الس�ابقة ،من خالل ما قدمه
األكاديمي الرتكي س�لامن س�امل كس�غني يف بحثه:
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"ظاه�رة اهلجرة يف الدول�ة العثامني�ة واجلمهورية
الرتكية وعواقبها".

وم�ن املعروف أن تاريخ األتراك ارتبط إىل حدّ
كبري باهلجرات ،وعاش�وا أزمنة عدي�دة بني التنقل
واالرحتال ،وافرتشوا مساحات شاسعةّ ،
وشكلت
جغرافي�ا "األناضول" نقطة مركزية يف خريطة هذه
اهلج�رات ،فارحت�ل األت�راك إىل هن�اك ،واختذوها
موطنا هلم.
وم�ن مركزية تلك اجلغرافي�ا ّ
نطل من رشفات
األناض�ول على عم�ق التح�والت البنيوي�ة الت�ي
واجتامعيا إىل أن صارت يف
ثقافيا واقتصاد ًّيا
ًّ
طالتها ًّ
ّ
تشكلها الدواليت ،ابتداء من اإلمرباطورية العثامنية
إىل أن دخل�ت حي�ز اجلمهوري�ة ،وخلال هذي�ن
االنتقالين تبرز ظاهرة اهلج�رة وتارخيه�ا يف تركيا
احلديثة واملعارصة ،انطال ًقا من إرثها السابق ،وهو
ما يقدمه كسغني بتتبع دقيق وحتليل واف.
ومن�ذ ت�وليّ ح�زب العدال�ة والتنمي�ة قاط�رة
املش�هد السيايس مع مطلع  2002حدثت مجلة من
املهمة التي عكست بظالهلا عىل مل ّفات
التحوالت ّ
عدة ،أبرزها ملف اهلجرة ،ويف ذلك يقدّ م الباحث
يف مرك�ز س�تا إبراهيم أف�ه بحثه" :سياس�ة اهلجرة
الرتكية :فرتة حزب العدالة والتنمية" ،يف سعي منه
للوق�وف عىل سياس�ة تركيا جتاه اهلج�رة يف وجود
احلزب ،حمدّ ًدا الفرتة التي تلت اهلجرة السورية إىل
تركيا عقب الربيع العريب.

وم�ن أف�ه إىل الباحثتني م ّربة ن�ور أمني ومؤمنة
بركجني وبحثهام" :سياسات حزب العدالة والتنمية
حيال األطفال السوريني :إنقاذ جيل من الضياع".
أف�ادت الباحثتان أن تركي�ا نجحت إىل حدّ كبري يف
إدارة هذا امللف باحرتافية عالية ،وأرجعتا ذلك إىل
الرؤية السياسية اخلارجية للعدالة والتنمية ،وذلك
من خالل استضافتها أكثر من ثالثة ماليني ومخس
مئ�ة ألف س�وري منذ عام  ،2011وم�ا قدمته هلم

من اخلدمات الشاملة التي تتعلق بالسكن والعمل
والصحة ،وبخاصة التعليم.
ّ
وأش�ارت الباحثت�ان إىل أن التعليم كان بمثابة
نقطة فاعل�ة يف حماولة التكيي�ف املجتمعي ،وذلك
م�ن خلال فت�ح نواف�ذ خمتلف�ة ّ
يط�ل م�ن خالهلا
املهاجر الس�وري عىل املجتمع الرتكي ،استنا ًدا إىل
حم�ور التعليم ،حيث تدفق الكثير منهم نحو تع ّلم
اللغة ،ثم االلتحاق باملدارس املتوس�طة والثانوية،
ث�م باجلامع�ات ،واش�تدت عناي�ة الدول�ة الرتكية
بأجي�ال األطفال والش�باب ،يف حماول�ة تعليمهم؛
لينجوا بأنفس�هم م�ن تداعيات احلرب الس�ورية،
وليندجم�وا يف البن�ى املجتمعي�ة الرتكي�ة عبر خطة
طويلة األمد.

مهمة يف ديناميكيات اهلجرة،
ثم ننطلق إىل نقطة ّ
تتمثل يف االنسجام املجتمعي للمهاجرين ،ومدى
قدرهتم عىل حتقيق ذلك االنس�جام .وهنا يربز دور
الدولة الرتكية حيال ذلك ،من خالل ّ
االطالع عىل
أدواهت�ا وآلياهتا؛ من أجل إزالة جدران العزلة التي
تتكرر يف نامذج دوالتية أخرى ،يف الرشق والغرب
عىل حد سواء.
املهم�ة تن�اول ّ
كل
وات�كا ًء على تل�ك املس�ألة ّ
م�ن إيب�ك جوش�كن وأوزمل ك�وج يف دراس�تهام:
قرسا واالنسجام االجتامعي يف تركيا"
"املهاجرون ً
األدوار الت�ي قامت هبا الدولة الرتكية لتفعيل ذلك
االنس�جام ،وق�د اس�تطاع الباحثان إب�راز نقاط يف
غاي�ة األمهي�ة واخلط�ورة يف آن واح�د؛ من خالل
تقدي�م دور املح ّل ّيات والبلد ّي�ات يف إجياد اآلليات
الناج�زة لتفعي�ل االنس�جام املجتمعي ع�ن طريق
توفري حاجيات املهاجر ،م�ن أجل تبديد املخاوف
التي تعترصه نتيجة هجرته القرسية تلك.
وتبعا لوج�ود املهاجرين وحتركاهتم يف الفضاء
ً
املجتمعي ،ومع حماولة التامهي معه واالستفادة منه
يف ذات الوق�ت ،وحج�م التأثري فيه -تنش�أ حركة
نتاج�ا لديناميكية احلياة اليومية
االقتص�اد بوصفها ً
الت�ي تس�تلزم إنت�اج نش�اط جدي�ر هب�ذا الوجود،
وتدف�ع نح�و التفاعل اإلجيايب م�ع املجتمع اجلديد
املهاج�ر إليه؛ حتى ال يبقى املهاج�ر عبئًا كب ًريا عىل

حيس�ن صورته
ه�ذا البل�د املهاج�ر إلي�ه ،وبذل�ك ّ
ونفس�يا يف حماولة للخروج
داخلي�ا ،فريتق�ي ماد ًّيا
ًّ
ًّ
من أزم�ات اهلج�رة وتداعياهتا الس�لبية ،ومن هنا
تأيت أمهية رصد اقتصاد اهلجرة وحتليله.

يف ه�ذا اإلطار يتن�اول الكاتب نور اهلل غور يف
بحث�ه" :اقتص�اد اهلج�رة الدويل يف ض�وء اخلربات
املهم يف مس�ألة اهلج�رة ،من
املحلي�ة" ه�ذا البع�د ّ
خالل دراسة تأثري اهلجرة الدولية يف اقتصاد الدولة
املضيف�ة ،عن طريق رصد املج�االت احليوية ،مثل
النمو وس�وق العمل ،التي تتيح خلق فضاء واسع
ّ
ثم تدور عجلة
العمل،
س�وق
جماالت
داخله
تدور
ّ
اقتصاد اهلجرة ،إن جاز الوصف.
وننتقل إىل إضافة أخرى يف ملف اهلجرة ،حيث
قدمت الباحثة زليخة صاغلم يف دراسة جا ّدة أبعا ًدا
مهمة يف مضامينها التحليلية ،وتس�هم بشكل كبري
ّ
يف فهم ظاهرة اهلجرة بتنويعاهتا املختلفة ،مع كيفية
نظرا لواقع اخلربة واملعايشة الدقيقة
التعاطي معها؛ ً
ملخرجات هذا التحليل.

تناول�ت دراس�تها "تأثير املنظمات األهلية يف
مؤسس�ات الالجئين يف السياس�ات االجتامعية"،
وبين�ت أن اإلس�هام األكبر يف صن�ع السياس�ات
ّ
االجتامعية يمكن أن يكون من خالل وسائل عدة،
وآليات متنوعة ،عىل رأس�ها توفير الدعم لألفراد
واملجموع�ات املحروم�ة ،فضلاً ع�ن التغ ّلب عىل
املش�كالت االجتامعية والثقافية والبيئية ،من توفري
اخلدمات الدينية والصحية والسياسية وغريها.
واهلجرة السورية إىل تركيا ليست الوحيدة ،فقد
سبقتها هجرات آخرى ،منها مثلاً هجرة العراقيني
بع�د الغزو األمريكي للعراق س�نة  ،2003وقبلها
هاج�ر الكثري من األفغان بعد االحتالل األمريكي
مهمة
لبلدهم يف سنة  ،2001وهذا جعل تركيا بيئة ّ
يؤهلها بأن
لدراسة ظاهرة اهلجرة ،وأصبح لدهيا ما ّ
املهتمني هبذه الظاهرة
مهمة تفيد ّ
تنتج موا ّد حتليلية ّ
يف املجتم�ع ال�دويل ،وهو ما ّأهل لرتكيا أن تس�هم
ودوليا.
إقليميا
بنصيب كبري يف إدارة هذا امللف
ًّ
ًّ
وال ّ
ش�ك ّأن موج�ات الالجئين الس�وريني
يف تركي�ا أصبح�ت مث�ار نق�اش كبير يف الداخ�ل
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نظ�را لطبيع�ة التح�والت القائم�ة يف
واخل�ارج؛ ً
اإلقليم ،وما تبعها من تداعيات سياسية واقتصادية
واجتامعية وإنسانية.

ويف بانوراما ش�املة حول الالجئني السوريني
يف تركي�ا يق�دّ م الباح�ث حمم�ود قاي�ا مس�ارات
اهلجرة الس�ورية نح�و تركيا ،وجغرافيا انتش�ارهم
ومتركزاهت�م الت�ي أضح�وا عليها ،وجتارهب�م التي
يعيشوهنا يف هذه املناطق ،وإسهاماهتم يف االقتصاد
الرتكي ،وهذا يمنح مس�احات من املعرفة بأنشطة
الس�وريني ،بصفته�ا فواع�ل سياس�ية واقتصادي�ة
واجتامعية يف الدخل الرتكي.
الصحة النفس�ية
ومن السياس�ة واالقتصاد إىل
ّ
للمهاجري�ن ،حيث تناول هذا ّ
املهم الكاتب
امللف ّ
"الصح�ة النفس�ية
وس�ام مح�زة حماس�نة يف بحث�ه:
ّ
للسوريني داخل سوريا وخارجها".

س�عى حماس�نة يف بحثه إىل تس�ليط الضوء عىل
األوضاع الصحية النفسية للسوريني داخل سوريا
وخارجه�ا ،م�ع الرتكي�ز على املهاجري�ن منهم يف
الداخ�ل الرتك�ي ،فضلاً ع�ن مقارنة بين فرتيت ما
قبل احل�رب والفرتة القائمة ،م�ع تقديم طائفة من
املعلومات ح�ول اخلدمات الصحية النفس�ية التي
قدّ مت هلم خالل الفرتتني.
ث�م ننتق�ل إىل مس�ألة أخيرة يف تن�اول ظاهرة
املهمة يف
املهاجري�ن الس�وريني ،تعدّ من العوام�ل ّ
انعكاس�ات تل�ك اهلجرة ،هذه الظاه�رة هي البعد
الثق�ايف ،وم�ا يتعلق ب�ه من قضاي�ا تتعل�ق بالتأثري
والتكي�ف مع الواق�ع املجتمع�ي والثقايف
والتأ ّث�ر
ّ
املحيط هبم.
قس�مت بحثها" :تقييم
أ ّما زين�ب صاغري فقد ّ
عمليات التكيف الثقايف للمرأة الس�ورية يف تركيا:
تشابه وفروق" ثالثة أقسام :أوهلا مقدّ مة يف النظرية
الثقافي�ة ،تناولت صاغري يف هذا القس�م التأس�يس
النظري الجتاهات التح�ول الثقايف لكيان املحليني
واملهاجري�ن ،وقدّ م�ت في�ه حتليالت تق�دّ م للمرة
والس�يام أهن�ا تتناول ظاهرة
األوىل يف هذا املجال،
ّ

ه�ي األوىل من نوعه�ا يف الفضاء الثق�ايف واملعريف
املختلط واملشترك بني األتراك والعرب ،وبخاصة
العنرص النس�وي الس�وري ،ثم انتقلت إىل القس�م
مهمة وإحصائيات
الث�اين حيث قدّ مت معلوم�ات ّ
مقاربة ع�ن اهلجرة القرسية بد ًءا م�ن عام ،2017
وتداعياهت�ا وانعكاس�اهتا على الواق�ع املجتمع�ي
الثقايف النس�وي ،واختتمت بحثها بالقس�م الثالث
ال�ذي قدّ مت في�ه نتائجها عن رس�التها للدكتوراه
حول التكيف الثقايف للمرأة السورية.

ويف مقارن�ة عملية تبرز خالهلا اجلهد الرتكي
الكبير يف التعام�ل م�ع قضي�ة اهلج�رة ،وبخاصة
موجات هجرة الس�وريني -تناولت أمل طوبجو
يف بحثها "إجراءات اس�تقبال الس�وريني يف تركيا
وأملانيا :حتليل مقارن" اإلجراءات واآلليات التي
اتبعتهام الدولتان يف تعاملهام مع اهلجرة الس�ورية،
م�ن خلال اس�تقباهلم ،وترتي�ب أوضاعه�م يف
الداخ�ل؛ أي بل�د املهج�ر ،وانعكاس�ات ه�ذه
اإلجراءات عىل سكان البلدين.
ويمك�ن فه�م ه�ذه البح�ث على أنّ�ه يتجاوز
أي اخليارات كان أفضل لدى املهاجر
فك�رة تقديم ّ
الس�وري ،إذ يس�عى إىل بي�ان واق�ع االس�تيعاب
احلقيق�ي واجلا ّد من قبلهام ،مع بيان مس�ألة اهلجرة
وانعكاس�ها عىل البلدي�ن ،وردود أفعال الش�عبني
حياهلا.

ومن تركيا إىل منطقة الرشق األوس�ط ،حيث
يتن�اول الباحثان حممد ش�طب العبي�دان يف بحثه:
"أزم�ة الالجئين يف األردن والس�عودية " ومثنى
العبي�دي يف بحث�ه" :مش�كلة اهلج�رة واللج�وء
يف املنطق�ة العربي�ة يف ظ�ل األزم�ات الراهن�ة"-
مهم�ة ع�ن مس�ألة اهلج�رة الت�ي نتج�ت
أبع�ا ًدا ّ
عق�ب ارت�دادات الربيع الع�ريب ،وبخاصة هجرة
السوريني.
ونختتم بحوث العدد بدراسة الباحثة األردنية
رن�ا اخلامش" :حركة اإلخوان املس�لمني يف األردن
بعد أحداث الربيع العريب :الواقع واآلفاق".
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