ورقة نقاش ()٦
اخلربة الرتكية حول عودة الالجئني إىل سوراي
ابشاك ايفچان
جامعة  TOBBلالقتصاد والتكنولوجيا أبنقرة
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مركز جنيف للسياسات األمنية ()GCSP
مؤسسة دولية أتسست عام  ١٩٩٥بعضوية  ٥١دولة ،هدفها الرئيس تعزيز السالم واألمن والتعاون الدويل من خالل
برامج تعليم املهارات التنفيذية ،واحلوار وحبوث السياسات التطبيقيةِّ .
ويدرب مركز جنيف للسياسات األمنية املسئولني يف احلكومة،
والدبلوماسيني ،والضباط العسكريني ،وموظفي اخلدمة املدنية الدولية ،وموظفي املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف جماالت
األمن والسالم الدوليني ذات الصلة.
مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
مرجعا للسياسات العامة اليت تؤثر
مؤسسة حبثية وسياسات هدفها تقدمي فهم موضوعي لسوراي واملنطقة؛ سعيًا ألن تصبح ً

على املنطقة .بدأ املركز يف نوفمرب عام  ٢٠١٣يف إسطنبول برتكيا .وأصدر دراسات وموجز سياسات تتعلق ابلشئون السورية
واإلقليمية من حيث السياسات ،والتنمية االقتصادية ،واإلدارة احمللية .كما يدير املركز مناقشات املائدة املستديرة ،وحلقات دراسية،
انتظاما ومنهجية بني قادة املستقبل يف سوراي .وتدعم أعمال املركز آليات صنع القرار ،وتقدم
وورش عمل تعزز ثقافة صنع قرار أكثر ً

حلوالً عملية وتوصيات سياسة لصنَّاع القرار ،وتكشف التحدايت يف سياق الوضع السوري ،وكذلك تتوقع سيناريوهات وحلوالً
بديلة.
ابشاك ايفچان
أستاذة مشاركة جبامعة  TOBBلالقتصاد والتكنولوجيا أبنقرة ،حصلت ايفچان على بكالوريوس العلوم السياسية
والعالقات الدولية من جامعة بوغازجي ،وعلى درجة املاجستري يف السلوك السياسي املقارن من جامعة بتسربغ ،قسم العلوم السياسية.
ومؤخرا مبعهد بوفيت حول
أجرت ايفچان أحبا ًًث مبجمع األحباث االجتماعية والسياسية بني جامعات ميتشجان ،وجامعة نيويورك
ً

الدراسات الرتكية احلديثة جبامعة نورثويسرتن .تركز أحباث ايفچان على العالقات بني اجلماعات والرأي العام خاصة ما يتعلق إبدماج
الالجئني ،وأتثري أمناط اهلجرة على االجتاهات الرافضة لالحتاد االورويب .واجتاهات استيعاب املهاجرين ،وأتثري التأطري اإلعالمي
على الرأي العام .قامت ايفچان هبذا ابستخدام االستبياانت والتجارب واجملموعات البؤرية واحلوارات املعمقة وحتليل املضمون.
حاليا ،تعمل على إدماج الالجئني السوريني يف تركيا ،العالقات بني اجلماعات املختلفة ،والثقة املؤسسية وكفاءة السياسات وتدخل
الدولة يف تعزيز إدماج الالجئني ،وكذلك السياسات التعليمية واالجتماعية املتعلقة إبدماج السوريني يف تركيا.
أفادت الورشة وهذه الورقة من الدعم الكرمي الذي قدمته مؤسستا كارنيغي وروبرت بوش شتيفتونغ .وال تعكس اآلراء املوجودة يف
هذه الورقة سوى آراء كاتبها.

نشرت يف مارس ٢٠١٩
كل احلقوق حمفوظة ملركز جنيف للسياسات األمنية ومركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
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مقدمة
تستضيف تركيا معظم الالجئني السوريني مع وجود  ٣.٦٣٦.٦١٧الجئ سوري مسجلi.منذ العام  ،٢٠١٥انتقلت
السلطات الرتكية من سياسة احلماية املؤقتة إىل سياسة اإلدماج ،يف الوقت الذي دعمت فيه العودة الطوعية لالجئني .وف ًقا
إلحصائيات اهليئة العامة إلدارة اهلجرة يف تركيا ( ،)DGMMعاد يف العام  ،٢٠١٨حوايل  ٢٥٤.٠٠٠الجئ سوري طوعيًّا إىل
بالدهم .هناك اعتقاد أبن سبب العودة الطوعية لسورية هو السياسات احلكومية اجلديدة اليت تشجع على العودة ،مثل السماح
ابلزايرات يف فرتة اإلجازات ،أو مل مشل العائالت .إال أن املفاجأة كانت أبن حوايل  ١٩٤ألف من هؤالء أعادوا الدخول إىل تركيا،
وهو ما ألقى ظالالً من الشك حول التأثري الفعلي لتل ك السياسات وكذلك على الظروف األمنية واالقتصادية داخل سوراي اليت قد
توائم عودهتم.

ii

السياسات الرتكية لتشجيع العودة
وف ًقا ملا قاله رئيس هيئة إدارة اهلجرة يف تركيا فإن اسرتاتيجة الدولة الرتكية يف التعامل مع الالجئني السوريني تتضمن كالً من
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي يف تركيا ،وكذلك خيار العودة الطوعية لسوراي  .ومع ذلك ،ميكن القول إنه ال احلكومة الرتكية وال
مؤخرا مع السوريني الذين عادت أغلبيتهم
املؤسسات الدولية تراين يف العودة الطوعية أولوية قصوى .يعود هذا جزئيًا إىل جتربة الدولة ً

إىل تركيا بعد عودهت م الطوعية إىل سوراي ،وإعادة توطني عدد صغري من السوريني يف تركيا يف مناطق آمنة .على الرغم من ضآلة أولوية
إعادة الالجئني السوريني ،اختذت تركيا إجراءات لتسهيل عملية عودهتم مثل:
أوالً ،مسحت احلكومة الرتكية إبصدار تصرحيات زايرة لسوراي .متكن هذه التصرحيات الالجئني من مرونة احلركة (إعادة اهلجرة)
خالل األعياد الدينية .أتمل احلكومة هبذا اإلجراء معاجلة خماوف الالجئني وطاليب اللجوء من العودة لسوراي .فعندما يكون لدى
الالجئني الفرصة للعودة إىل موطنهم األصلي ،ومينعون من الدخول إىل البلد املضيف ،فهم مييلون إىل جتنب خماطرة العودة .تسمح
تركيا للسوريني ابلذهاب إىل سوراي لزايرة أسرهم ،أو التعليم أو زايرات العمل مع ضمان ابإلبقاء على وضعهم األصلي حني عودهتم
[إىل تركيا] .يتمثل أحد التوقعات املعقودة على تصرحيات الزايرة هو تشجيع خيار العودة الطوعية؛ حيث يستطيع الالجئ أن يقيم
مزااي وفوائد العودة حبرية .على الرغم من ذلك ،تشري سجالت احلدود يف الدولة الرتكية أن حاالت العودة غري منتظمة ،وأن ٪٧٦
من الالجئني العائدين قد جاءوا مرة أخرى إىل تركيا إلعادة االندماج ،وأن سياسة تشجيع العودة عقيمة ما مل تعاجل الظروف داخل
سوراي.
ًثنيًا ،أغلقت احل كومة الرتكية مكاتب التسجيل احلدودية للزايرات غري املصرح هبا .منذ عقد اتفاقية اللجوء بني تركيا واالحتاد

األورويب يف  ، ٢٠١٦مل تعد تركيا حتافظ على سياسة احلدود املفتوحة مع سوراي ،حيث سيتخلى هؤالء الذين خيرجون من البالد
وضعية احلماية املؤقتة يف تركيا ،وال تضمن إعادة التسجيل عند العودة إىل تركيا .وف ًقا للمقابالت اليت أجريت ألجل هدا البحث،
طوعا عن وضعهم
استغلت حمافظات معينة هذه الفرصة كي تقلل عدد السوريني املسجلني ومتنع تسجيل أي قادمني جدد إذا ختلوا ً

يف تركيا وعادوا إىل سوراي .ومع ذلك ،بعد أشهر من هذا اإلجراء ،استأنف متخذو القرار تسجيل القادمني اجلدد مع األخذ يف

االعتبار العدد الكبري للعائدين من سوراي.
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ًثلثًا ،أسست احلكومة الرتكية مناطق آمنة .بينما تعترب احلوافز االقتصادية اليت تسهل العودة فعالة يف اختاذ القرار املبدئي
ابلعودة ،فهناك شرط أساسـي لتحقيق العودة الفعالة والدائمة ،ويتمثل يف تصور الوضع األمين يف البلد األم .من مث ،يعترب تصور
أمرا يف غاية األمهية .وميكن إضافة تصورات الوضع األمين يف املناطق اآلمنة اليت أسستها تركيا يف مناطق مثل
الوضع األمين يف سوراي ً

جرابلس وعفرين إىل هذه املعادلة .وابلتايل ،فمن املهم تقدمي معلومات موثوقة حول الظروف األمنية يف تلك املناطق داخل سوراي

عن طريق التقارير الوطنية والدولية.
يشدد هؤالء الذين أجريت مقابالت معهم ،وكذلك التقارير واألخبار اجلديدة ،على حتسن ظروف األمان يف املناطق اآلمنة
اليت أسستها تركيا .بيد أن هذه املقابالت اليت أجريت مع اخلرباء تقدم دليالً على أن الالجئني يلجؤون إىل العودة إىل مدهنم األصلية
يف سوراي بدالً من البقاء يف املناطق اآلمنة .نتيجة هلذا ،فيما متثل املناطق اآلمنة أماكن جتمع هامة للنازحني السوريني ،إال أن السوريني
يف تركيا ال يفضلوهنا .إال أن بعض البلدايت (مثل بلدية إيسنيورت يف إستانبول) ،وإىل حد ما بسبب املخاوف السياسية ،قد
أس ست آلليات حمفزة لعودة الالجئني السوريني ،مثل تغطية وسائل النقل إىل تلك املناطق .إال أن أعداد العائدين ضئيلة ،وال يوجد
سوى دليل ضعيف على استدامة العودة.
العائدون إىل سوراي :األمن والتعليم واالقتصاد
مباشرا مع العائدين ،مثل ممثلي منظمات اجملتمع املدين وموظفي
تدعم احلوارات اليت أجريت مع اخلرباء الذين ميلكون اتصاالً ً

احلماية وكذلك االستبياانت امليدانية ،هذه النتائج املقارنة حول االندماج يف احلالة الرتكية؛ حيث إن هؤالء األكثر انتماء إىل اهلوية
اهتماما ابلع ودة .يدعم هذا استبيان أجرى على الطالب السوريني يف
الرتكية وحيسنون مهارات اللغة الرتكية بشكل أفضل ،هم أقل
ً
اهتماما ابملسامهة يف إعادة تشكيل سوراي ،حىت إن الكثري من هؤالء اختاروا
اجلامعات برتكيا .بينما كانت األغلبية من الطالب أكثر
ً

جمال دراستهم بناء على هذه األولوية ،فإن الكثري منهم مرتددون يف العودة إىل سوراي يف املستقبل املنظور .عالوة على هذا ،يدعم

تعلما ولديهم دخل أعلى ليسوا ابلضرورة أقل
اهتماما ابلعودة .بيد أن هؤالء األكثر احتماالً
ً
هذه االستنتاجات أن هؤالء األكثر ً
أن يعودوا (أو أن يرجعوا مرة أخرى إىل تركيا) هم الدين ميتلكون صالت عائلية قائمة يف سوراي (مل مشل العائالت يعترب سبب هام

للعودة) وكذلك هؤالء الذين يشتكون من التمييز ضدهم يف تركيا .ابإلضافة إىل هذا ،فإن العائدين الذين رجعوا لرتكيا ،متثلت
أسباهبم للهجرة العكسية يف مدى أتهيل البنية التحتية يف مدهنم والفرص املتاحة للنشاط االقتصادي والتعليم واملخاوف األمنية
العامة.
بشكل عام ،وفيما يتعلق بسياسة العودة الرتكية ،فعلى الرغم من كون تصرحيات الزايرة أداة مبتكرة ،إال أهنا مل تكن فعالة
متوقعا .األمر نفسه ينطبق على أتسيس املناطق اآلمنة .مع األخذ يف االعتبار عدم وجود سياسة دعم اقتصادي عند
كما كان ً

العودة ،وهو ما يطبق عند تطبيق برامج اإلعادة األربعة (إعادة التوطني وإعادة الدمج وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار) يف شكل
قروض صغرية أو مساعدات نقدية ،ابإلضافة إىل حمدودية الفرص االقتصادية يف سوراي ،فال توجد أية دفعة اقتصادية كي يعود

الالجئون إىل موطنهم .على الرغم من ذلك ،فإن سياسة اإلدماج الرتكية ،والتدريب املهين وفرص التعليم اليت رمت لالجئني من
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هاما لالجئني عند عودهتم إىل سوراي .بيد أن االفتقار إىل االسرتاتيجية الفعالة للتوظيف الرمسي يف تركيا من
شأهنا أن تعترب ً
موردا ً
املرجح أن حيد من أتثري سياسات اإلدماج الرتكية وهو ما قد يؤدي إىل تفشي البطالة بني السوريني يف االقتصاد غري الرمسي.

يتعلق البعد الثاين يف العودة الناجحة والدائمة بسلوك الدولة األم عند رجوع الالجئ إليها ،وعالقتها ابلدول املضيفة يف
اندر ما يكون التعاون بني بلد املصدر والبلد املضيف ممكنًا عندما يتم تبين برامج العودة الطوعية،
تنسيق هذه العملية .لألسفً ،ا

وهو ما قد يسبب مشاكل متعلق ابلنقل الكفء للموارد .كانت معاهدة العودة بني أفغانستان واالحتاد األورويب عام  ٢٠١٦استثناء
على هذا .من املستحب لرتكيا أن توقع مثل هذه املعادات مع السلطات اإلقليمية أو املركزية السورية يف املستقبل .ولكن ،مع األخذ
يف االعتبار مدى العداء الدبلوماسي بني البلدين ،قد ال تك ون اتفاقية من هذا النوع ممكنة إال مع وجود وضع سياسي مستقر يف
سوراي ،وبعد االعرتاف الدويل بوجود ظروف آمنة لالجئني داخل سوراي.
عند عقد لقاءات مع ممثلي العديد من املؤسسات الوطنية واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية واملنظمات الدولية اليت

لديها قدرة وصول مباشر لالجئني ،اتضح أن األسباب الرئيسة للعودة مرة أخرى لرتكيا هو عدم وجود فرص اقتصادية واالفتقار إىل
احلماية األمنية وعدم إمكانية احلصول على اخلدمات (خاصة الصحة والتعليم) .أحد األشياء األخرى اليت تعوق العودة ،خاصة
الالجئني الشباب من الذكور هو استمرار القتال يف العديد من املناطق السورية وهو ما يعين إمكانية جتنيدهم يف اجليش .يتضح هذا
أيضأ يف االستبياانت اليت أجريت مبشاركة السوريني يف تركيا ،حيث يظهر الذكور الصغار درجة أعلى يف الرتدد حنو العودة .وتتمثل
ً

قضية أخرى يف آفاق املستقبل االقتصادي يف سوراي مبجرد إعا دة توطني الالجئني .فيما تتضاءل وقعات بناء حياة يف سوراي بني
الشباب ومن هم يف سن العمل ،فإن الالجئني األكرب يف معظمهم ،والذين لديهم أنشطة اقتصادية حمدودة ،يعربون عن اهتمام
ابلسعي إىل العودة إىل سوراي أو يقومون بذلك ابلفعل .ابلنسبة للكثريين ،فإن االهتمام األساسي العودة يكمن يف مل مشل األسرة.
مع ذلك ،وكما أشار املسؤولون الذين يعيدون تسجيل العائدين ،فإن األغلبية ال جتد أهنم يسعون إىل العودة إىل موطنهم ،ونسبة

صغرية هي اليت تقرر اإلقامة يف سوراي.
خامتة
تشري هذه االستنتاجات أنه ،على األقل من وجهة نظر أغلبية السوريني ،فإن املتطلبات األساسية للعودة (األمن واالستقرار
االقتصادي والبنية التحتية والضماانت القانونية على سالمتهم اجلسدية وممتلكاهتم اخلاصة) مل تتوفر بعد .وابلطبع ،فأحد املكوانت
املفقودة لعودة الالجئني الدائمة واآلمنة هو وجود حوار سياسي مباشر ،وهو ما يعتمد على وجود ظروف أمنية مالئمة وحل لعدم
االستقرار يف املنطقة .إن حمدودية احلوار بني الدولة الرتكية وحكومة األسد تزيد من تعقيد آليات التواصل حول نوااي وأولوايت
اجلانبني فيما يتعلق ابلعودة الدائمة .لقد أكدت احلوارات مع ممثلي مؤسسات الدولة على هذه النقطة.
ختاما ،من وجهة نظر مؤسسات األمم املتحدة ومنظمة اهلجرة الدواية ،فإن الظروف األمنية يف سوراي غري مواتية للعودة،
ً

وابلتايل ال تشجع هذه املؤسسات وال تساعد يف عودة السوريني من تركيا .وابلتايل ،فإن تركيا املوقعة على اتفاقية األمم املتحدة
قسرا ،وابلتايل ال ميكنها تبين سياسة الرتحيل القسري .تساعد مفوضية األمم املتحدة لالجئني
لالجئني ،ملزمة بعدم إعادة الالجئني ً
ومنظمة اهلجرة الدولية يف تركيا على عودة الالجئني العالقني يف تركيا من جنسيات خمتلفة ،أو هؤالء الذين يعربون حبر إجية ،مثل

األفغ ان والعراقيني .بيد أن سجالت مؤسسات الدولة تشري إىل أنه على الرغم من الذين حيصلون على مساعدة يعودون إىل بلدان
5

رغما عنهم قد عادوا إىل تركيا مرة أخرى عندما سنحت الظروف.
أو مناطق آمنة يف موطنهم األًصلي ،فإن معظم العائدين ً
طوعا أو ً
يلقي هذا االستنتاج بظالل من الشك حول جناح سياسة العودة ابلنسبة للسوريني طاملا ظلت الظروف األمنية داخل البالد مثار
ً
قلق هلم.

ii
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بداية من  ٢٤يناير http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik ٢٠١٨
هذه األرقام غري متاحة للجمهور ،ومت احلصول عليها من قبل رئيس هيئة إدارة اهلجرة إبذن الستخدامها يف هذا البحث.
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