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 جباري للسوريين في تركياالترحيل ال 

2019 تشرين األول  ٥  

 في سياسة الحكومة التركية
ً
 تغير واضحا وملموسا

ً
، اعلى أراضيه اوضاعهم القانونيةتجاه  يشهد السوريون الالجئون مؤخرا

 الالجئين املتواجدين على أراضيها وبشكل خاص في استنبول  مشددة تجاهتخاذ إجراءات بدأت الحكومة التركية با حيث

  .يشكل نقطة تحول في سياسة الحكومة التركية تجاه الالجئين على أراضيهااالمر الذي 

تعمل املنصة املدنية السورية على رصد التغير في السياسة التركية تجاه الالجئين، وتحاول هذه الورقة اإلضاءة على أهم 

 التطورات الحاصلة فيما يخص وضعية الالجئين السوريين. 

 
ً
 الوضعية القانونية للسوريين في تركيا: -أوال

لف أ 649الثالثة ماليين وما يتجاوز  ٢٠١٩في عام  التركية رة الهجرةالسوريين في تركيا بحسب دائ ات\الالجئينبلغت اعداد 

(. حيث بدات الحكومة التركية بشن حملة تدقيق ألًفا 547)ب بما يقدر في مدينة إسطنبول يتواجد أكثرهم  .الجئ سوري

 أمنية واسعة وبشكل مفاجئ، للتأكد من قانونية وضع السوريين املتواجدين في الواليات التركية. 

املتواجدين على األراض ي التركية ثالثة أنواع لإلقامة: األولى هي من دخلوا بشكل  ات\يحكم الوضعية القانونية للسوريين

د شرعي وعبر املنافذ الحدودية وتقدموا لإلقامة السياحية، والثانية هي ممن دخلوا إلى تركيا بطريقة غير نظامية عبر الحدو 

فئة ثالثة حصلت وهناك ، )الكملك( املؤقتة الحماية على اذنللحصول  وتقدموا بطلببفعل الحرب الدائرة في مناطقهم 

 . ةاالقامات السابق من أصحاب عمل واغلبهااقامات على 

 
ً
 السياسة التركية تجاه الالجئين: -ثانيا

 تشدد، حيث شكلوال التساهل بين السوريين خالل سنوات األزمة السورية  ات\تجاه الالجئيناالسياسة التركية  تأرجحت

الذين يقاسون  ات\ارتباكا لدى السورييناالمر الذي خلق لسنوات سياسة التركية العدم وضوح هذا السلوك انطباعا ب

من لهم، وهو ما يجعل  مداخيل عدم وجود ظروف اقتصادية صعبة و  االمرين في تحصيل لقمة عيشهم في تركيا في ظل 

أن تطبيقها يأخذ ، وخاصة السوريينفيها نوع من التعسف بحق الالجئين  التي صدرت وتصدر قرارات الحكومة التركية

التي بدأت في شهر  في مدينة استنبول  والتي كان أخرها الحملة األمنية الواسعةاملفاجئ دون إخطار مسبق، فرض شكل ال

ها عنف وتجاوزات واضحة من قبل رجال الشرطة واالمن، قفي تركيا، والتي راف من السوريين ات\تموز لتقص ي املخالفين

الذين تم القبض عليهم بشكل قسري إلى محافظة ادلب السورية، عبر إرغامهم على  ات\املخالفينمعظم  حيث تم إعادة

 ١٠توقيع أوراق العودة الطوعية تحت الضرب واالكراه، وبدون معرفة مسبقة من الكثيرين منهم، وبلغ عددهم حتى تاريخ 

  .وى الحدوديبحسب ما اعلنه معبر باب اله مرّحل ٢٨٢٣٨ما يقارب من  ٢٠١٩آب 

 ٤/٧/٢٠١٩يوم الخميس  يتحدث: "خرجت اسينيورتفي منطقة في اسطنبول  كان يقيم اقتصادكلية خريج  حسن

وكنت  بطاقة الحماية املؤقتةطلب مني  التركي اوقفني البوليس ،لشراء بعض الحاجات الى السوق القريب من منزلي

في شهرها وهي حامل )زوجتي أن أخبر طلبت منهم تم اعتقالي، نقاش  أحمل بطاقة حماية مسجلة في اورفا ودون 

أقرب مخفر للشرطة ساقونا الى أننا سنعيدك بعد أجراء بسيط وبعدها قال الضابط جدوى، لكن دون  األخير(
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باإلجبار وبعد أسبوع بدون أجراء أي تواصل مع العالم الخارجي تم  هناك بصمونا على اوراق ،انا وبعض الشباب

 في باصات الى سورية".نقلنا 

مة اإلقا تركية، أوالذين اليحملون أي وثيقة قانونية  منأما أنواع املخالفات التي تقوم القوى األمنية التركية بضبطها، هي 

 . الذين يعملون بدون إذن عمل أو في واليات غير تلك التي صدر عنها بطاقة الحماية املؤقتة،

يوم  داهم البوليسيقول"  سنوات أربعةيقيم في منطقة بايازيد في استنبول منذ ما يقارب من  أحمد ممدوح"    

ستطاع صاحب املعمل تهريب قسم من أ عن السورين يفتشبدأ املعمل الذي اعمل به ؛ ٨/٧/٢٠١٩االثنين 

اوراقي نظامية  وقسم لم يستطع الهروب تم القاء القبض عليه وبقيت انا بسبب أن ،العمال من الباب الخلفي

كما اعتقدت حيث أنني أملك بطاقة حماية مؤقتة مسجلة في إسطنبول رغم تدخل صاحب املعمل تم اعتقالي 

 ."وترحيلي الى الشمال السوري بظروف غير انسانية تاركا خلفي عائلتي وعملي

 :
ً
 الالجئين السوريين: هذه الحملة على  آثارثالثا

تصاعد الخطاب العنصري ضد الالجئين السوريين، ونشر اشاعات ب التي بدأتها الحكومة التركية، الحملة ترافقت -

 ة عنهم، االمر الذي يعرضهم ملخاطر في حال لم يتم ضبط هذا الخطاب. اخبار مزيفو غير صحيحة حولهم، 

إن تواجد السوريين في واليات غير تلك املسجلين فيها، السبب الرئيس له هو العمل، حيث يضطر الالجئ السوري  -

إلى االنتقال لواليات تتوافر فيها فرص للعمل، في ظل عدم توافر أي مدخول تقدمه الحكومة التركية أو أي منظمة 

وي للعائالت السورية في حال لم يكن ادة الوضع املأسإنسانية دولية أخرى، وبالتالي من شأن هذه اإلجراءات زيا

 . هنالك خطط بديلة لخلق فرص عمل لهم في الواليات التي يتم نقلهم إليها

عاما أنها نتقلت مع زوجها من مدينة اورفا الى مدينة أسطنبول للعمل حيث  26"وتقول ندى البالغة من العمر      

نها أسطنبول وهي وأوالدها بطاقة الحماية املؤقتة لديهم مسجلة في مدينة ان زوجها يملك بطاقة حماية مؤقتة مكا

ر ندى للعودة وأوالدها الى أورفا بسبب عدم قدرتها على تسجيل أوالدها في املدرسة أو الدخول الى ضطاورفا مما أ

أنني مشفى وتقول أصبحت بحكم السجينة في أسطنبول ألأستطيع التحرك من املنزل خشية الترحيل حيث 

ليرة تركي وحاليا يقيم زوجي في  2500سافرت الى أورفا مع اوالدي عن طريق سيارة خاصة ودفع مبلغ قيمته 

أسطنبول بسبب عمله وأقيم انا وأوالدي في مدينة أورفا في منزل أهلي تشتت شمل عائلتنا بعد هذا القرار وعدم 

 منحنا فرصة أليجاد بديل"

 

العائالت السورية، حيث سجلت الكثير من الحاالت التي يتم إعادة الالجئ إلى اإلجراءات الجديدة تفرق شمل  -

 . مسؤوليتاهم والتزاماتهم اتجاه عائالتهم واليته أو إعادته إلى سورية من غير أن يتم االخذ بعين االعتبار

ظيمات املتشددة، هنالك تهديدات كبيرة محتملة على حياة السوريين الذين يتم اعادتهم إلى سورية من قبل التن -

 او من املعارك الدائرة والقصف املستمر الذي يطال كامل الشمال الغربي لسورية. 

اخذ وعود بإجراءات تعطي مهلة و بالرغم من تدخل العديد من املنظمات السورية والتركية لدى الحكومة التركية،  -

ة األمني، وإعاد شديدءات البوليس التركي بالت، إال أن إجراةعهم القانونياوضاوعائالتهم لتسوية ين السوري نلالجئي

 نتاج هذه الورقة. احتى  ةالسوريين إلى داخل سورية لم تتوقف وهي مستمر 
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"تقول سلوى املقيمة في أسطنبول مع عائلتها أنه تم ترحيل زوجها الى قونيا مكان بطاقة حمايته املؤقتة، ولم     

ذية براتب زهيد وساعات عمل طويلة، وتقول أصبحنا نفكر جديا يجد عمل هناك مما دفعها للعمل في معمل لالح

السفر لرؤية  أستطيعالدائم من القوانين التي قد تصدر حتى أنني أل  فبالعودة الى سوريا ونعيش حالة من الخو 

 زوجي بسبب عدم منحي أذن سفر مع أنيي تقدمت بكل األوراق املطلوبة".

 

تة لألشخاص الحاصلين على الحماية املؤقتراعي أدنى الحقوق  الإن هذه اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية مؤخرا     

"الحماية من العودة القسرية طاملا ال يوجد والتي تنص على للحاصلين عليها، كما هو معلن عنه في نظام الحماية املؤقتة 

 حماية مؤقتة.   ىالحاصل عل امنا واستدامة لوضعحل أكثر 

عي وعليه تدعو املنصة املدنية السورية الحكومة التركية، إلى التعامل مع قضية الالجئين السوريين على أراضيها، بطريقة ترا

 :وتوص ي بضرورة حقوق االنسان، وعدم اعادتهم إلى مناطق يحتمل تعرضهم النتهاكات؛فيها 

 ون إلى سورية، وإعادة فتح تحقيقات باالوراق التي وقعها الالجئ اإليقاف الفوري لجميع أشكال الترحيل .1

   .
ً
 املعادون إلى سورية، والتي تمت اغلبها قسرا

من قبل الحكومة التركية، وإعطاء استثناء للسوريين العمل  اتالعمل على تسهيل إجراءات استصدار اذون .2

 فيما يتعلق بذلك.

 من شأنها خلق فرص عملمشاريع  تنفيذالدولية اإلنسانية، ل العمل مع منظمات األمم املتحدة واملنظمات .3

 السوريين في تركيا وفي الواليات التي ال تتوافر فيها فرص عمل.  ات\لالجئين

العمل من قبل األمم املتحدة على اعتبار السوريين املوجودين على األراض ي التركية وفي دول الجوار الجئين  .4

 .عدم اعتبار السوريين ورقة ضغط سياس ية املؤقتة و موليس تحت بند األقا

 

 

 

 

 

 


