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الالجىء السوري والتعليم الجامعي
الزهراء بغازي عينتاب -سورية
د.باكير محمد علي  -عميد كلية اآلداب في جامعة َّ
تمهيد:

وري نفسو فجأةً قد ألقت بو رياح ِ
اؼبؤسسات التعليميَّة اليت استُبيحت
اغبرب خار َج َّ
الس ُّ
وجد اؼبتعلّْم ُّ
ُ
ِ
ٍ
مدرسٌن
ت ،وال
بقيت ،وال القائمون على أمور التعليم من ّْ
الكتب ْ
دومبا رضبة ،فال األبنيةُ التعليميَّةُ َسل َم ْ
ُ
ومعلّْمٌن وإداريٌن ُجنّْبوا أحقاد الصراع والقتال .فكان قرار الكث ًِن من اؼبتعلّْمٌن يف كل اؼبستويات التعليميَّة
مغادرة البالد طائعٌن أو ُمكرىٌن ،واألمل يُ َعلّْلُ ُهم دبقاعد الدراسة ،وتوديع اعبهل يف بالد ليست ؽبم إيباناً
بأن أرض ِ
فتوجهوا إىل بالد الغربة والشَّتات يتقلَّبون بٌن ِ
اليأس واألمل ،والغرق والنجاةِ،
اهلل واسعةٌَّ ،
منهم َّ َ
ِ
الغالب منهم ،ولكن ىل وجدوا فيها ما
وكانت تركيا َّ
الصديقة اؼبالصقةُ لوطنهم من جهة الشمال وجهةَ
ُ
أرادوا؟
ويتبع البحث اؼبنهج الوصفي الذي يقوم على صبع اؼبعلومات من اؼبصادر اؼبتاحة ،واؼبنهج التحليلي يف
ربليل الواقع اؼبدروس ،واؼبنهج االستنتاجي يف استنتاج األحكام.
وأما ـبطط البحث ،فيجري كاآليت:
سبهيد.ّأوالً-أنبية البحث.
ثانياً -التعليم ما قبل اعبامعي لالجئٌن السوريٌن يف تركيا الصديقة.
ثالثاً-رصد واقع التَّعليم اعبامعي لِ ِ
الصديقة.
السوريٌن يف تركيا َّ
الجئٌن ُّ
ِ
ئ.
وري
أ-
الس ُّ
الطالب ُّ
ُّ
اعبامعي الالج ُ
ُ
السوريُّون َّ
الال ِجئون يف تركيا.
ب-األكاديبيون ُّ
السوريَّةُ يف تركيا.
ج-
اعبامعات ُّ
ُ
رابعاً-ربليل اؼبشاىد السابقة (ربليل الواقع).

خامساً-ربديد أشكال معاناة الطالب السوريٌن الالجئٌن يف مرحلة التعليم اعبامعي.
سادساً-ربديد دور اؼبؤسسات السورية العاملة الرتكية يف ىذا آّال.
سابعاً-مدى استفادة الطّالب السوريٌن َّ
الال ِجئٌن من اػبِدمات التَّعليميَّة اعبامعيَّة اليت َّ
قدمتها ؽبم تركيا
ّ
الصديقة.
َّ
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ثامناً-طروحات ومقرتحات وحلول.
اؼبراجع.ّأولً-أهميَّة البحث:
البحث يف رصدهِ الواقع التَّعليمي اعبامعي ِ
ِ
السوريٌن يف بلدان االغرتاب والضَّياع
تتجلَّى أنبيَّة
لالجئٌن ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
وربا ِو ُل جاىد ًة
لتُ ،
واللجوء و ُّ
التشرد ،وربليلو ىذا الواقع ،والوقوف على حقيقتو ،والسيَّما يف تركيا اليت حاو ْ
أ ْن تقف إىل جانبهم ،وتُداوي ِجراحاهتم بِقد ِر ما تستطيع إ ْذ فتحت ؽبم اؼبدارس االبتدائيَّة واإلعداديَّة

تتجلَّى أنبيّة البحث يف
والثانويَّة ،وفتحت أبواب بعض جامعاهتا لربامج التَّعليم باللغة العربيَّة ،وكذلك َ
جامعي فيو ،وال هنضةَ ٍ
لشعب ال تعليم ِ
تلم ِ
ٍ
لبلد دون
ستقبل
سو مستقبل سوريا،
ُّ
َّ
َ
ومستقبل أىلها ،إ ْذ ال ُم َ
َ
ٍ
مؤسسات تعليميَّ ٍة أكاديبيَّ ٍة حبثيَّ ٍة تبين اعبيل اؼبتعلّم الواعي القادر على العمل
علمي
أكاديبي ،ودون َّ
ٍّ
حبث ٍّ
الواعي ،والنَّهضة الواعية ،اؼبت ّْزوِد بنوِر العِل ِم واؼبعرفة واإلنسانيَّة و ِ
الفكر اإلنساين واإلسالمي والوطين اؼبستقيم
ُ
أن سنو ٍ
ِ
ِ
عي ،بل َّ
القوًن ،والسيَّما َّ
إن
ات طبساً ِعجافاً
مضت دون أن َّ
ْ
جيل جام ّّ
يتخرج يف اؼبناطق الثَّائرة ٌ
الذين كانوا يف اعبامعات من أبناء ىذه اؼبناطق قد صاروا خارجها صيداً للن ِ
ّْسيان و ِ
التشرد .فهل ما
اعبهل و ُّ
َْ
ِ ٍ
امج قادرةٌ على تأمٌن
الس ّْ
ّْم لَِّال ِجئ ُّ
قُد َ
وري من خدمات تعليميَّة جامعيَّة يف تركيا ك َفْتو؟ وىل ىذه الرب ُ
ِ
آّاالت كافَّةً ،والسيَّما يف ؾبايل الرتبية والتعليم؟ .
الكوادر التَّعليميَّة األكاديبيَّة اؼبتعلّْمة ػبدمة سوريا يف
ٍ
ٍ
وحلول تُالئِ
وتتجلَّى أنبيَّةُ البحث أيضُاً يف ِ
ٍ
وضع َّ
الال ِجئ
م
وطروحات
مقرتحات
تقدًن
وىو
،
ىدفو
ُ
ُ َ
ِ
وري ،وتُعينُوُ على التَّعليم اعبامعي ،وذبعل ىذا التَّعليم َّأول اىتمام للش ِ
السوري َّ
الالجئ إىل اػبارج،
الس ّْ
َّعب ُّ
ُّ
ُ
حَّ النّْهاية.
والنَّازِِح يف الداخل ،ولِلَّذين َّقرروا دعموُ َّ
ِ
عي ِ
لالجئين السوريين في تركيا الصديقة:
ثانياً-التعليم ما قبل الجام ِّ
ِ
احل االبتدائيَّة واإلعداديَّةُ والثانويَّةُ ،فقد طبَّنت اغبكومة الرتكية يف
عي اؼبر ُ
اؼبقصود بالتعليم ما قبل اعبام ّ
ٍ
بادئ األم ِر َّ
أن عبوء السوريٌن إىل أراضيها ينتهي يف فرتة قصًنةٍ َّ
شخص
جداً ،وىذا ما ظبعتُوُ من أكثر من
استعرت نًنان الصراع،
أمد اغبرب ،و
من اإلخوة األتراك ،ولذلك مل يُبالوا بالتعليم َّأوالً ،ولكن ؼبَّا َ
طال ُ
ْ
ٍ ِ
أح َّست اغبكومة الرتكيَّة باغبرج ،وأدركت خطورة
الناس زلزاالً شديداًَ ،
وتعقَّدت األمور إىل درجة ُزلزل فيها ُ
إنبال تعليم ِ
عامةًَّ ،
ألن اعباىل
الالجئٌن يف مدارس ُمنتظمة على مستقبل السوريٌّْن َّ
خاصة  ،وعلى تركيا َّ
يغدو تطويعُوُ سهالً ،واستخداموُ َّ
ضد اآلخرين ليس صعباً.
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وقد ذكر موقع ترك برس اإللكرتوين بتاريخ 2014 /10 /17م َّ
عممت على
أن وزارة التعليم الرتكيَّة َّ
رصة التعليم ؾبَّاناً لألجانب ِ
مدارسها منح فُ ِ
الالجئٌن إىل األراضي الرتكيَّة بشرط أن يكون مع اؼبتعلّْم
الالجئ بطاقةُ تعريف شخصيَّة (ىويَّةُ ِ
ِ
الجئ) فبنوحة لو من إدارات اؽبِجرة الرتكيَّة يف احملافظات الرتكيَّة ،أو

تذكرة إقامة أو ما شابو ذلك(.)1
أورد اؼبوقع نفسوُ بتاريخ 2014 / 10/22م َّ
درسون أتر ٌاك
أن الَّذين سيُش ِرفون على ىذه اؼبدارس ُم ّْ
و َ
على مالك وزارة التَّعليم الرتُّكيَّة ،ويُقدَّم الذين يعرفون اللغة العربيَّة ،وأوردت َّ
أن اؼبتعلّْمٌن السوريٌن الذين
مات اؼبدنيَّةُ بلغ عددىم مئةً وطبسٌن
كانوا يتل ّقو َن التَّعليم يف اؼبدارس اليت تُ ُ
ات واؼبنظَّ ُ
شرف عليها البلديَّ ُ

ِ
مدارس اؼبخيَّمات اؼبوجودة على األراضي الرتُّكيَّة يف إحدى عشرة والية،
س سبعون ألفاً منهم يف
ألفاًُ ،
يدر ُ
ُ
مهمة االئتالف على إعداد
س الباقي يف مدارس خارج اؼبخيَّمات يف مناطق ُـبتلفة يف تركيا .واقتصرت َّ
ُ
ويدر ُ
ُ
()2
اؼبناىج الدراسيَّة .
وذكر موقع اعبزيرة اإللكرتوين بتاريخ  2015/10/4نقالً عن مصادر صحفيَّة تركيَّة َّ
أن عدد الطُّالَب
اسي 2016 -2015م بلغ ثالشبئة
السوريٌن الذين َّ
توجهوا إىل اؼبدارس يف ىذه اؼبرحلة يف بداية العام الدر ّ
السوريَّة اؼبؤقَّتة ،يُضاف إليهم سبعون ألفاً التحقوا باؼبدارس اغبكوميَّة
وسبعٌن ألفاً ،ليدرسوا يف اؼبدارس ُّ
الرتكيَّة( ،)3وىذا يعين َّ
بعٌن ألفاً.
أن العدد بلغ أربعمئة وأر َ
وذكر اؼبوقع ذاتو يف التقرير ِ
العواد مساعد وزير الرتبيَة يف
ذاتو نقالً عن مواقع إعالميَّة سوريَّة عن َّفواز َّ
ُ
ِ
اغبكومة السوريَّة اؼبؤقَّتة قولَوُ ":إ َن عدد اؼبدارس السوريَّة يف تركيا قد بلغ مئتٌن وثالثٌن مدرسةَّ ،
وإن كبو
()4
ِ
ثالشبئة ألف ٍ
سربٌن من العمليّْة التعليميَّة"
طالب ٍّ
سوري باتوا يف ِعداد اؼبتَ ّْ
ُ
تأسست يف إستانبول قبل عامٌن َّ
أن اؼبدرسة
وذكر عبيدة القيسي ُمدير اؼبدرسة الرتكيَّة السوريَّة اليت َّ
التربعات ،وتعمل فرتتٌن صباحيَّة ومسائيَّة الستيعاب أكثر من ِستمئة ٍ
طالب وطالبة(.)5
قائمة على ُّ
وقد بشََّر وايل غازي عنتاب علي بًنيل كايا كما أورد موقع تركيَّا بالعربيَّة اإللكرتوين بتاريخ
 2015/10/16م ،بشََّر السوريٌن َّ
جيب ُك َّل طلبات السوريٌن السيَّما اؼبتعلّْقة
بأن اغبكومة الرتكيَّة ستُ ُ
ُ
بالعمل والتعليم ،ولذلك دعاىم إىل البقاء يف تركيا ،وعدم مغادرهتا إىل ٍ
بلدان أخرى .وكذلك بشَّر اؼبعلّْمٌن
ُ
ُ

1

حرك برش -موقع إاكخروني4172/71/71 -م.2
 حرك برش – موقع إلكخروني .4172/71/44 -3
 الجسيرة نج – موقع إلكخروني – 4171/71/2م.4
 الموقع السابق.5
 -الموقع السابق.
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واألطباء السوريٌن َّ
بأن وضعهم سيكو ُن قانونيَّاً ُمعرتفاً بو يف تركيا ،وال سيَّما بعد انتهاء االنتخابات
الرتكيَّة(.)6
مات وصبعيَّ ٍ
وقد كان ىذا التصريح يف اجتماع للوايل مع الفعاليَّات السوريَّة من منظَّ ٍ
ات يف اؼبدينة ،وقد

وعدد من الوزراء.
حضر االجتماع رئيس اغبكومة اؼبؤقَّتة ٌ
وأورد موقع العربيَّة نت بتاريخ  2015/11/9م تقريراً عنوانو " ثلثا أطفال ِ
الالجئٌن السوريٌن بال تعليم"
ُ
أن سبعمئة ألف طفل سوري ِ
نقالً عن منظَّمة ىيومان رايتس ووتش َّ
الجئ يف تركيا يف سن االلتحاق
الس ِ
عدم التحاق
اسي َّ
بالتعليم ،وأن مئيت ألف منهم التحقوا بالتعليم يف العام الدر ّْ
ابق ،ورأت اؼبنظمة أن َ
ىؤالء بالتَّعليم خطًنٌَّ ،
متطرفٌن ،أو
ألن ذلك يعين َّأهنم سيكونون يف اؼبستقبل ُم ّْ
تسولٌن يف الشوارع ،أو ّْ
عرب البِحار إىل أوروبا(.)7
ؿباربٌن ينتظرىم ُ
اؼبوت يف سوريا ،أو مهاجرين َ
وذكر موقع ترك برس اإللكرتوين بتاريخ  2015/12 /23م نقالً عن نائب مستشار وزير التَّعليم
السوريٌن ِ
الالجئٌن بلغ ثالشبئة ٍ
ألف يف اؼبدارس الرتُّكيَّة يف
عدد الطّالب ُّ
الوطين الرتُّكي "يوسف بويوك" أ ّن َ
ِ
بوسعِها ِ
اؼبستويات كافَّةً ،و َّ
عبذب ُك ّْل
قبل اعبامعي يف
أن وزارة التَّعليم الوطين ُ
الرتكيَّة تفعل ما ْ
مرحلة التَّعليم َ
ُّكي بإشراف وزارة الرتبية يف ُك ّْل
الطُّالب ُّ
السوريٌن إىل اؼبدارس اغبكوميَّة الرتكيَّة يف النظام التعليمي الرت ّ
احملافظات الرتكيَّة ،و َّ
سوري إىل
ألف
أن الوزارة تسعى إىل إنشاء مراكز ومدارس جديدة عبذب مئة
ٍّ
وطبسٌن َ
َ
حَّ هناية العام اغبايل(.)8
اؼبدارس ّ
تستعد لطرح موضوع تعليم ِ
وذكر اؼبوقع نفسو بتاريخ  2016/2/1م َّ
ُّ
الالجئٌن
أن اغبكومة الرتُّكيَّة
الرابع من ىذا العام حبضور
السوريٌن يف تركيا يف مؤسبر لندن
السوريَّة الذي سيُع َقد يف الشهر َّ
اػباص باألزمة ُّ
ُّ
ّ
مدرسة أُخرى ِ
ٍ
لالجئٌن
نشأ بناءً على ىذا اؼبؤسبر مئةُ
رئيس الوزراء الرتكي أضبد داود أوغلو ،وأنَّوُ قد يُ َ
ضاف إىل ثالشبئة مركز تعليمي ومدرسة موجودة فيها ،و َّ
الدراسة يف ىذه اؼبدارس
أن ّْ
السوريٌن يف تركيا تُ ُ
السوريّة باللغة العربيَّة(.)9
ستكون للمناىج ُّ

وأورد موقع (آرانيوز) اإللكرتوين بتاريخ  2016/2/2م نقالً عن السيّْد يوسف بويوك سكرتًن نائب
أن اغبكومة الرتكيَّة ستدعم تعليم ِ
وزير التَّعليم الرتُّكي َّ
الالجئٌن السوريٌّْن يف تركيا بتخصيص مليار يورو ِفبَّا
ُ
ُ َ
االرباد األورويب بتقديبو لرتكيا ؼبساعدة ِ
الالجئٌن السوريٌن على أراضيها ،وبتخصيص رواتب ألىايل
َّ
تعهد ّ ُ
ّ

6

 حركيا اآلن – موقع إلكخروني – 4171/71/71م.7
 العربيت نج – موقع إلكخروني – 4171/77/3م.8
 حرك برش – موقع إلكخروني – 4171/74/42م9
 -الموقع السابق – .4171/4/7
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سجلٌن يف مدارس بعيدة من مساكنهم ،و َّ
أن ذلك سينعكس
الطالب ،وزبصيص وسائل نقل للطالب اؼب ّْ
ُ
السوريٌن العاملٌن يف تعليم الطالب السوريٌن يف تركيا .وىؤالء – كما ذكر
إهباباً على اؼب ّْ
درسٌن واؼبعلّْمٌن ُّ
ُ
ُ
(.)10
ّْ
دار حو ٌار
عنتاب
يف
بية
رت
ال
ية
ر
مدي
يف
مصدر
د
ك
أ
و
مة
ل
ع
وم
م
ل
مع
)
9500
(
كيا
تر
يف
عددىم
– يبلغ
ّ
ّ
ٌ
ُ
َ
تدرس اؼبقررات
بيننا قرب ىذه األرقام من األرقام اؼبوجودة عندىم ،وأيّد فكرة افتتاح بعض اعبامعات اليت ّْ
العربية ،لتكون معينة للجامعات الرتكية يف استيعاب الطالب السوريٌن يف مرحلة التعليم اعبامعي ،لكنو مل
يستصوب فكرة أن تكون ؽبم جامعات خاصة ّٔم بعيداً عن البيئة الرتكية ،وكذلك استصوب فكرة أن

فعاالً
تستفيد تركيا من السوريٌن الذين وبملون اعبنسية الرتكية إىل جانب اعبنسية السورية ،ليكونوا جسراً ّ
السوري.
كي و
ّ
بٌن آّتمعٌن الرت ّ
أن أكثر من مليوين ٍ
أن التَّقارير األ َُفبيَّة تُؤّْكد َّ
اؼبوقع ذاتُوُ يف ىذا التَّقرير َّ
طفل سور ٍي يف
وذكر ُ
الصراع الدَّائر يف بالدىم (.)11
السوري ال يبلكو َن َّ
دول الشّْتات ويف الدَّاخل ُّ
حق التَّعليم بسبب ّ
السوريٌن َّ
الال ِجئٌن يف تركيا عدا بعض
وقليلةٌ ىي األخبار اليت تتحدَّث عن وض ِع اؼبعلّْمٌن و ّْ
اؼبدرسٌن ُّ
ِ
وصعوبة ظروفهم ،وقِلَّة رواتبهم ،واالستشهاد برأ ِي ٍ
بعض منهم.
اإلشارات إىل عددىم،
السوريٌن ِ
ولكن أورد موقع تركيا اآلن اإللكرتوين بتاريخ  2016/2/21م َّ
الالجئٌن يف
قطاع اؼبعلّْمٌن ُّ
أن َ
شكل نقابةً رظبيَّةً ُمعرتفاً ّٔا من السلطات الرتكيَّة؛ َّ
استطاع أن يُ ّْ
ألهنا – نقابة اؼبعلّْمٌن السوريَّة –
تركيا
َ
استطاعت أن توقّع َّ
مذكرة تعاون مع نظًنهتا الرتكيَّة على ىامش اللقاء العاشر الذي عقدتوُ نقابة اؼبعلّْمٌن
الرتكيَّة يف مدينة أنطاليا قبل أيَّام قليلة من نشر ىذا اػبرب ،وقد حضرهُ ُفبثّْلو نقابات يف ست عشرة دولة
()12

عربيَّة وآسيويَّة وإفريقيَّة وأوروبيَّة ،منها السودان واعبزائر واؼبغرب وماليزيا واؽبند....
مصدر يف مديرية الرتبية يف عنتاب يف حوار دار بيننا قُرب ىذه األرقام من األرقام اؼبوجودة
وأ ّكد
ٌ
درس اؼبقررات العربية باللغة العربية ،وتكون معينة للجامعات الرتكية يف
عندىم ،وأيّد فكرة افتتاح جامعات ت ّ
السوري عن البيئة الرتكية،
الطالب السوريٌن ،لكنو مل يؤيد فكرة افتتاح جامعات تعزل الطالب
استيعاب ّ
ّ
وري أن تتبىن سياسة واضحة يف ىذا اػبصوص،
الس ّ
وذىب إىل أنو ينبغي على الدول ال ّداعمة للشعب ّ
الفعالة يف بناء البلد الذي ىو الجئ يف،
إلنقاذ اإلنسان
السوري من اعبهل ،ولتهيئتو أكاديبياً للمسانبة ّ
ّ
ويف بناء بلده سوريا.
وخالصةُ ما جاء يف ىذه اؼبواقع اليت نقلت معلوماهتا عن مصادر رظبيَّة تركيَّة وسوريَّة ُمعارضة وأُفبيّة:
ُ
10

 آرا نيوز – موقع إلكخروني – 4171/4/4م11
 الموقع السابق.12
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 1عدد اؼبتعلّْمٌن السور َّيٌن ا ِ
ضخم ج ّداً.
لالجئٌن يف تركيا يف مرحلة التعليم قبل اعبامعي
ٌ
السوريٌن ِ
الالجئٌن بالواقع التَّعليمي ؽبم يف ىذه اؼبرحلة يف تركيا.
-2عدم ِرضا ُّ
اؼبدرسٌن يف ىذه اؼبرحلة.
ّْ -3
تدين رواتب اؼبعلّْمٌن و ّْ
-4بدأت عمليَّة التَّعليم يف ىذه اؼبرحلة ربت إشراف الب لَ ِديَّ ِ
ات واؼبنظَّمات واعبمعِيَّات اؼبدنيَّة واػبًنيَّة.
َ
ُ
ربو َل اإلشراف على ىذه اؼبدارس يف عام  2015-2014م إىل اغبكومة الرتُّكيَّة.
َّ -5
-6تنبُّو اغبكومة الرتُّكيَّة إىل أنبيِّة تعليم ِ
السوريٌن يف ىذه اؼبرحلة.
الالجئٌن ُّ
السوريٌن.
سعي اغبكومة الرتُّكيَّة إىل تعليم جيّْ ٍد َّلال ِجئٌن ُّ
ُ -7
-8عدم وجود ٍ
السوريٌن يف ىذه اؼبرحلة.
رؤية واضحة لتعليم َ
الال ِجئٌن ُّ
السوريَّة اؼبستخدمة يف ىذه اؼبرحلة.
-9قِلَّة الكفاءات ُّ

ِ
َّ
يل
ِ -10غياب َّ
َّعم ّ
اؼبؤسسات واؼبنظمات واعبمعيَّات واؽبيئات اغبكوميَّة واؼبدنيَّة اػبًنيَّة اليت تُقدّْم الد َ
األو ّ
الال ِجئ َّأو َل قدومو إىل تركيا حَّ عثوره على عمل ي ِ
للمدرس َّ
ناسبو.
ّْ
ّ
ُ
ثالثاً-رصد واقع التَّعليم الجامعي لِ ِ
الصديقة:
السوريين في تركيا َّ
الجئين ُّ

السوري اعبامعي
ُ
يتناول ىذا الرصد ثالثة مشاىد أساسيَّة ؽبذه اؼبرحلة ،اؼبشهد َّ
األول يتناول الطالب ّ
السوري َّ
َّ
الال ِجئ
اعبامعي
الال ِجئ واػبدمات اليت قُدّْمت لوُ إىل اآلن يف تركيا ،ويتناول اؼبشهد الثاين األُستاذ
َّ
ّ
الثالث
يف تركيا واػبدمات اليت قُدّْمت لو إىل اآلن ،ويتناول اؼبشهد
ُ
ِ
ِ
ِ
اللجوء:
اعبامعات ُّ
السوريَّة الناشئة يف الدَّاخل اؼبشتعل ،ويف بالد الغُربة واؼبَهجر و ُ
الجامعي ِ
الالج ُئ:
وري
أ-
الس ُّ
الطالب ُّ
ُّ
ُ
ِ
بالرغ ِم من نًنان اغبروب
السوريٌّن األمل يف التَعليم اعبامعي  ،أو يف
استكمالو ُّ
بعض الطَّلبة ُّ
مل يَفقد ُ

واألحقاد اليت تلتهم بالدىم ،فذ َكَر موقع اعبزيرة اإللكرتوين بتاريخ  2012/9/26م َّ
أن اغبُكومة
الرتكيَّة دون اغبصول على
الرتكيَّة َّقررت السماح للطُّالب السوريٌن باستكمال دراستهم يف اعبامعات ُ
تباينت ردود األفعال الرتكيَّة-
شهادة من ىذه اعبامعات ،فالغاية تعويض الدروس اليت فاتَ ْت ُهم ،وقد
ْ
ٍ
وم ٍ
عارض يرى فيو تعدّْياً على حقوق
حبسب اؼبوقع الذي أورد اػبرب  -على ىذا القرار بٌن مؤيّْد لوُُ ،
الطَّلبة األتراك ،واقتصرت ىذه النّظرةُ اإلنسانيَّةُ على قبوؽبم يف جامعات اؼبدن القريبة من اغبدود
السوريَّة ،وىي ( غازي عنتاب ،ومرسٌن ،وأنطاكيا ،وأورفة ،وكيليس ،وعثمانيَّة )(. )13
ُّ

13
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(الدراسة اعبامعيَّة يف تركيا
وأورد موقع عنب بلدي اإللكرتوين بتاريخ  2014 /7 /20م ربت عنوان ّْ
الراغب يف االلتحاق
يتعٌن على الطالب السوري اغباصل على الشهادة الثانويَّةَّ ،
للطُّالب ُّ
السوريٌن) أنَّوُ َّ ُ
ٍ
الرياضيَّات،
يتضمن
باعبامعات الرتكيَّة أن هبتاز امتحان (يوس) الرتُّكي الذي َّ
معلومات يف اللغة اإلنكليزيَّة و ّْ
وأن هبتاز اختبار (تومر) فبا يعين بقاءَهُ عاماً أو عامٌن لتجاوز ىذه االختبارات عدا تكلفتها اليت ترتاوح من
حَّ مئة دوالر أمريكي حبسب شهرة اعبامعة(. )14
طبسٌن لًنة تركيَّة َّ
اؼبوقع ذاتُوُ يف ىذا التَّقرير َّ
أحد مسالك األمل للطالب
أسلوب اؼبنح ّْ
أن
الدراسيَّة ُ
َ
وذكر ُ
وري ِ
الالجئ يف تركيا ،وإن كانت ىذه اؼبنحة شاملةً لكل األجانب يف تركيا ،يتقدَّم إليها 12000
الس ّْ
ُّ

ألف طالب ،فيُقبل منهم  600طالب(. )15
السوريٌن ِ
السوريَّة اؼبؤقَّتة َّ
الالجئٌن الذين تقدَّموا إىل
أن عدد الطالب ُّ
ونقل اؼبوقع عن مصدر يف اغبكومة ُّ

الرتكيَّة،
اعبامعات الرتكيَّة عام 2012م َ
بلغ  5000طالب معظمهم من الرتكمان الذين ُهبيدو َن اللغة ّ
اػباصة  2500طالب(. )16
وتقدَّم للجامعات َّ
َّ
أمل ؽبؤالء اؼبساكٌن؛ َّ
اػباصة حبسب اؼبوقع نافذة ٍ
ألهنا ال تطلب إليهم
وشكلت اعبامعات الرتكيَّة
ّ
امتحان اليوس ،وال تعديل اؼبو ّاد ،وخفَّفت ؽبم الرسوم بنسبة . )17( % 50
ئيسها عن موافقة اعبامعة على قبول كل الطُّالب
َّأما جامعة إينونو يف مالطيا الرتكيَّة فقد أعلن ر ُ
اسي  2015- 2014م  ،ووعد بقبول
السوريٌن اؼبتقدّْمٌن إىل تلك اعبامعة للعام ّْ
الدر ّ
ُ
الطالب الرتكمان ،وىو
الدراسات العُليا يف التخصصات اؼبعتمدة يف اعبامعة( .)18وأ ّكد
طُالب ّْ
مسؤول ّ
ُ
طالب سوري من تركمان سوريا يدرس يف ىذه اعبامعة ،يف اتّصال ىاتفي معو أ ّن اعبامعة مل ِ
تف بوعدىا.
ّ
وذكر موقع عنب بلدي اإللكرتوين نقالً عن اإلحصاءات الصادرة عن ؾبلس التَّعليم العايل الرتُّكي بتاريخ
َّ 2015/9/20
السوريٌن الذين يدرسون يف اعبامعات الرتكيَّة بلغ يف العام الدراسي
أن عدد الطُّالب ُّ
الدراسي 2016-2015م
 2015 -2014م (  )4597طالباً ،وتوقَّع تضاعف عددىم يف العام ّْ
بسبب التسهيالت اؼبقدَّمة ؽبم(.)19
ُ

14
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ونقلت مواقع إلكرتونيَّة ِعدَّة منها موقع تركيا بالعريب ،وموقع اعبزيرة نت ،وموقع اػبليج اعبديد يف تواريخ
متباينة نقالً عن وزير الرتبية الرتكي عن إبرام اتّفاقيَّة بٌن تركيا وقطر الفتتاح جامعة عربية يف غازي عنتاب
درس الطُّالب السوريٌن باللغة العربيَّة ،وتستوعبهم (. )20
تُ ّْ

وذكر موقع عنب بلدي اإللكرتوين بتاريخ  2016/5/28م نقالً عن تقرير لصحيفة زمان الرتكيَّة نشرتو
بتاريخ  2016/5/27م َّ
أن عدد الطُّّالب السوريٌن الدَّارسٌن يف اعبامعات الرتكيَّة تضاعف بشكل تدرهبي
من ( )608طالب يف العام الدراسي  2012-2011م ليصبح ( )962طالباً يف العام الدراسي
 2013-2012م ،وارتفع الرقم إىل (ٍ ) 1785
طالب يف العام الدراسي 2014-2013م ،ووصل
العدد إىل (ٍ )4597
طالب يف العام الدراسي 2015-2014م(. )21
ُ
السوريُّون َّ
الال ِجئون في تركيا:
ب-األكاديميون ُّ

اؼبقصود ّٔم َضبَلَةُ شهادات الدكتوراه .وأعلى ما حصل عليو ىؤالء ىو ؾبلس األكاديبيٌن
بأي دعم مايل أو تعاون من اغبكومة
األحرار الذي مل وب َظ حبسب رئيسو اغبايل الدكتور َّ
ؿبمد كرديَّة ّ ،
أي راتب ألحد من
الرتكيَّة وغًنىا ،وال من اؼبنظَّمات اؼبدنيَّة واعبمعِيَّات اػبًنيَّة ،ومل ُىب َّ
أي مبلغ أو ُّ
صص ُّ
ِ
ِ
أىدافو اليت منها تأمٌن عمل لألكاديبيٌن،
أعضائو؛ لذا مل يستطع ىذا آّلس أن يُنجز ،أو ُوبقّْق شيئاً من
وإنشاء مركز للبحوث والدراسات وغًنىا ،ورأى الدكتور كرديَّة َّ
عدد
أن ذباىل ىذا آّلس الذي يتجاوز ُ

دفع الكثًن من األكاديبيٌن إىل ركوب أمواج اػبطر ،واؽبجرة
األكاديبيٌن ّْ
اؼبسجلٌن فيو مئة وطبسٌن أكاديبيَّاًَ ،
ِ
حيث األخبار الواعدةُ بواق ٍع أفضل ،أو العمل يف مه ٍن ال تليق دبستواىم
يف قوارب
الظالم واؼبوت إىل أوروبا ُ

العلمي ،وال بأعمارىم سعياً وراء لقمة العيش والكفاف.
وتفطَّن اإلخوة األتراك يف هناية عام2015م إىل خطورة الوضع ،فجاءت دعوة األكاديبي الرتكي "مراد
السياسيَّة واؽبجرة يف جامعة "حاجي تبو" يف أنقرة إىل إنقاذ
أردوغان" األستاذ اؼبساعد ومدير مركز البحوث ّْ
َّوجو كبو تعيٌن األكاديبيٌن السوريٌن يف اعبامعات الرتكيَّة ،لالستفادة منهم ،واستثمار طاقاهتم
الوضع ،والت ُّ
أن عددىم يف تركيا  500أكاديبي ،وقد ذكر أردوغان َّ
ذاكراً َّ
إنبال األكاديبيٌن دفعهم إىل اؽبجرة إىل
أن َ
السوريٌن َّ
أوروبا ،أو يف التفكًن باؽبجرة إليها ،و َّ
الال ِجئٌن يف تركيا.
اصل مع ُّ
جسر التَّو ُ
أن ىؤالء سيكونون َ
وقد ورد ىذا اػبرب على موقع ترك برس اإللكرتوين بتاريخ  2015/12/27م (. )22

20
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السوريٌن يف تركيا بعد ىذه الدَّعوة ،وبدأت التَّقار ُير اإلعالميَّة هتتم شيئاً ما
َّ
فتحرك موضوعُ األكاديبيٌن ُّ
الرظبيَّة .فذكر موقع أخبار اآلن
بتوضيح وضعهم مستندةً يف ذلك إىل بعض التَّصروبات من اؼبصادر َّ
اإللكرتوين َّ
الصيدلة قد
ب و َّ
أن سبع َة عشر ألفاً على األقل متَّ إحصاؤىم من ضبلة شهادات الدكتوراه والطّْ ّْ
نصيب تركيا من ىؤالء؟ لكنَّوُ ذكر َّ
أن قوانٌن العمل واللغة
غادروا سوريا إىل بالد اؼبهجر دون أن يذكر ما
ُ

اػباصة كانت تُواجههم(.)23
واالبتزاز من الشركات َّ
السوريَة – وىو ذبمع لعدد كبًن
مثَّ أشبر التَّعاون – حبسب اؼبوقع – بٌن اغبكومة السوريَّة ومنرب اعبمعيَّات ُّ
رخصة يف تركيا ،وىو جهة رظبيَّة تعرتف ّٔا اغبكومة الرتكيَّة – عن تقدًن قاعدة
الرظبيَّة اؼب َّ
من اعبمعِيَّات َّ
ُ
بيانات ب  570أكاديبيَّاً يف سوريا بينما أعلن اؼبسؤول عن اؼبساعدات اإلنسانيَّة يف رئاسة الوزراء الرتكيَّة عن
ف منهم يف اعبامعات الرتكيَّة  315أكاديبيَّاً(.)24
إحصاء ما يزيد عن  550أكاديبيَّاً سوريَّاً ُوظّْ َ
األول من عام 2016م اجتماعاً يف أنقرة لبحث وضع األكاديبيٌن
فعقدت اغبكومة الرتكيَّة يف الشهر َّ
كبًن اؼبستشارين واؼبسؤول عن شؤون اؽبجرة واؼبساعدات اإلنسانيَة يف رئاسة الوزراء الرتكيَّة
ُّ
السوريٌن ،حضرهُ ُ
"ؿبمد مرتضى يَتش" ورؤساء جامعات تركيَّة ،وفبثّْلون عن ؾبلس التَّعليم ،وأكاديبيون سوريون ،ووزيرا
َّ
َّار"و"ؿبمد وجيو صبعة " عن اغبكومة السوريَّة اؼبؤقَّتة.
الصحة "ؿبمد ياسٌن قب
االتّصاالت والنقل والصناعة و َّ
َّ

االىتمام بوضع األكاديبيٌن السوريٌن ،وإنشاءُ قاعدة بيانات لتوظيفهم يف
وزبدةُ ما وصل إليو االجتماعُ،
ُ
ُ
اعبامعات الرتكيَّة إ ْن ِ
دعت اغباجة .ىذا ما ذكرهُ موقع وزارة االتّصاالت والنقل
والصناعة يف اغبكومة السوريَّة اؼبؤقَّتة بتاريخ 2016/1/29م(.)25
بعد ذلك تصريح للربوفسور عبد اهلل جاوش أوغلو نائب رئيس ؾبلس التَّعليم الرتكي ذكر فيو نِيَّة
وجاء َ
ِ
وإنشاء قاعدة بيانات ؽبم عرب بريدين
اغبكومة الرتكيَة بتوظيف األكاديبيٌن السوريٌن يف اعبامعات الرتكيَّة،
إلكرتونيٌن أحدنبا لو ،واآلخر ؼبكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤون اؽبجرة واؼبساعدات اإلنسانيَّة .وقد ورد
ىذا اػبرب على موقع ترك برس اإللكرتوين بتاريخ 2016/2/3م(.)26
مكونة من طبسة أكاديبيٌن سوريٌن،
وذكر موقع اعبزيرة نِت بتاريخ  2016/2 /24م أنَّوُ ُش ّْكلت عبنة َّ
السوريٌن َّ
الال ِجئٌن يف تركيا(.)27
وفبثّْلٌن عن ىيئة التَّعليم العايل واعبامعات الرتكيَّة ؼبتابعة مسألة األكاديبيٌن ُّ

23

 أخبار اآلن – موقع إلكخروني -24
 الموقع السابق.25
 وزارة االحصاالث والنقل والصناعت في الحكومت السوريت المؤقخت – موقع إلكخروني – 4171/7/43م.26
 حرك برش – موقع إلكخروني – 4171/4/2م.27
 -الجسيرة نج – موقع إلكخروني – 4171/4/42م.
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سرد معاناة بعض األكاديبيٌن السوريٌن الذين عبؤوا إىل تركيا ،ومنهم الدكتور
ولعلّو وبسن يف ىذا اؼبقام ُ
عدنان الذي عاىن من البحث عن عمل وسكن مناسبٌن ،ومن استخراج اؽبويّة اؼبؤقّتة اليت ستقيّد إقامتو يف
الروتٌن يف دوائر ال ّدولة ،أل ّن اؼبوظَّف اليستطيع ـبالفة القانون
مدينة معيّنة ،وستُقيّْد تن ّقالتو ،وعاىن من ّ
وري ،ألنو قانون ِصيغ للمواطنٌن األتراك
الس ّ
الذي اليتناسب يف كثًن من األحيان مع وضع الالجىء ّ
العاطفي يف تعاملها مع
صغ لالجئٌن السوريٌن ،ويرى أ ّن اغبكومة الرتكية تُغلّْب اعبانب
ّْ
اؼبستقرين ،ومل يُ َ
ّ
ِ
س باؼبسؤولية،
السوريٌن يف بالد الشَّتات مل يرتقوا ُ
الالجئٌن ّ
السوريٌن ،ويرى أيضاً أ ّن ُ
بعد إىل درجة اغب ّ
وكذلك الدكتور خالد الذي عمل لفصل واحد يف إحدى اؼبؤسسات السورية ،فهو وزوجو ال يبلكان
عمالً ،والهبدان من يُق ّدم ؽبما اؼبساعدة ،ونبا يسكنان مع ولديهما الصغًنين يف غازي عنتاب يف بيت
ألف لًنة تركية تقريباً يف الطابق األخًن من البناء ،ويشكو
تبلغ تكاليف استئجاره مع اؼباء والكهرباء َ
سوري آخر حصل على اعبنسيّة الرتُّكيّة ،مل ير ِ
ذكر اظبو ،من عدم تعديل شهاداتو اعبامعيّة
أكاديبي
ّّ
ّّ
تض َ
السوريّة ،وتشكيل
اليت حصل عليها يف سوريا ،أل ّن ؾبلس التعليم العايل ّ
الرتكي يف انتظار انتهاء اغبرب ّ
كثًن
اصل ّٔا ،ويقول ىذا
ُّ
األكاديبي" :إ ّن اختصاصي ربتاج إليو ٌ
حكومة سوريّة تعرتف ّٔا تركياّ ،
يتم التّو ُ
اؼبدرسٌن ؽبذا االختصاص من ال ّدول العربيّة ،وال تستفيد من أمثالنا
من اعبامعات ّ
الرتكيّة ،وىي تستقدم ّ

حصلت على اعبنسيّة الرتكيّة ،أل ّن والديت
السوريّة ،فقد
ُ
الذين كبمل اعبنسية الرتكية إىل جانب اعبنسيّة ّ
تُركية  ،وظننت أين أكون ؿبظوظاً صاحب حقٌَّن ،وجسراً للتّواصل بٌن آّتمعٌنٍ ،
َجد نفسي خارج
وإذ يب أ ُ
ُ ّ
ّ
َ
أستطيع أن
السياق .فأنا
ّْ
ُ
ت ِص ّحة شهادايت اعبامعيّة".
الصحيحة اليت تُثبِ ُ
أُق ّدم كثًناً من األدلة القانونيّة واؼبنطقيّة ّ
ِ
أبرز اؼبسائل اليت وردت يف اؼبشهدين السابقٌن:
وأُصب ُل َ
الرظبيَّة واؼبنظَّمات اؼبدنيَّة واعبمعِيَّات اػبًنيَّة يف البداية للكفاءات العلميَّة َّ
الال ِجئة،
ٌ -1
إنبال من اعبهات َّ
ويف ُمقدّْمتها األكاديبيون.

-2ىجرة الكفاءات العلميَّة إىل أوروبا ،أو التَّفكًن باؽبجرة إليها.
ستحسن ؼبسألة الكفاءات العلميَّة األكاديبيَّة.
متأخر ،لكنَّوُ ُم
-3تنبُّو ّْ
َ
الصعب للكفاءات العلميَّة األكاديبيَّة.
االجتماعي و
-4الوضع
اؼبعيشي ّ
ّ
ّ
السوريٌن.
قبل ُّ
-5تنبُّو اإلخوة األتراك ؽبذه اؼبسألة وخطورهتا َ
لتدارك األمر.
ُّ -6
ربرك اغبكومة الرتُّكيَّة ُ
-7انعقاد مؤسبر يف أنقرة لبحث مسألتهم.
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السوريٌن.
حل ؼبشكلة الطالب ُّ
-8الربنامج العريب يف اعبامعات الرتكيَّة ّّ
-9إنشاء قاعدة بيانات ؽبم.
-9تشكيل ٍ
عبنة مشرتكة تركيَّة سوريَّة ؼبتابعة أوضاعهم.

الصدمةُ اليت قامت ّٔا جامعة (حاجي تَبَو) الرتُّكيَّة .فقد ذكرت
ُمثَّ جاءت ّْ
الدراسةُ البحثيَّةُ َّ
مواقع إلكرتونيَّة مثل ديلي صباح العربيَّة ،واؼبركز الصحفي السوري ،ومرآة سوريا اإلخباري بتاريخ
أن نسبة األُميَّة بٌن َّ
 ،2016/3/4وتاريخ  2016/3/5م َّ
الال ِجئٌن السوريٌن يف أؼبانيا  ،%5ونسبةُ
ِ
األميَّة بٌن ّ ِ
السوريٌن يف تركيا  ،%50و َّ
عدد
أن نسبة اعبامعيٌن بٌن الالجئٌن إىل أؼبانيا %70بينما ُ
الالجئٌن ّ
السوريٌن ِ
الالجئٌن إىل تركيا أربعون ألفاًَّ ،
فعد رئيس مركز
اعبامعيٌن ُّ
دراسات اؽبجرة والسياسة يف جامعة (حاجي تَبو) الدكتور (مراد أردوغان) ىذا األمر كارثيَّاً(.)28
طبس سنو ٍ
لدان اؼبهجر األُخرى تبيَّ ِ
اؼبتأخ ِر ،واؼبقارنة مع ب ِ
إذاً ،بعد ِ
نت الكارثةُ،
ات من اؽبجرة والتنبُّ ِو ّْ
َ
ُ
ِ
ِ
اػبطر واضحاً.
وتَوضَّحت اؼبشكلةَ ،
وبرز ُ

السوريَّةُ في تركيا:
ج-
الجامعات ُّ
ُ

بعض األكاديبيٌن السوريٌن الذين تنبَّهوا ؽبذا اػبطر من ُذ عامٌن أن ينهضوا بأنفسهم،
حاول ُ
مؤس ٍ
وأدركوا َّ
سات تعليميَّ ٍة
الز
أن
اؼبستقبل َّ
اىر الواضحةَ معاؼبوُ ،القويَّةَ أركانُوُ ال يُبىن ّإال بالعل ِم اؼبنظَّم يف َّ
َ
َ
ُِ
ِ
بالشباب ،وتُ ّْ
اؼبعلومات الصحيحة اليت تنهض بو ،وُهتيّْئُوُ ػبدمة وطنو سوريا ،فجاءت
غذيو
تنهض
أكاديبيَّة
ُ
ٍ
جامعات َّ ٍ
وتكاليف ال ّدراسة الباىظة حاجزاً بينها
غياب االعرتاف عنها،
احملاوالت بافتتاح
ُ
خاصة ُ
يقف ُ
السببان اؼبذكوران يُبعِداهنم عنها،
الراغبٌن يف متابعة ربصيلهم
وبٌن الطالب َّ
العلمي ،فاظبُها هبذبُ ُهم إليها ،و َّ
ّْ
ٍ
ؾبرد ٍ
خرهبي العلوم الشرعيَّة الذي ُيبثّْل جامعة
عبامعة أخرى ّ
بعضها سبثيالً
كارباد ّْ
إعالن ،وكان ُ
فبقي ُ
بعضها َّ َ
بعضها أن يُوقّْ َع َّ
مذكرة تفاىم مع
طرابلس اللبنانيَّة ،ويكتفي يف ىذه اؼبرحلة بكليّة الشريعة ،واستطاع ُ
الزىراء يف غازي عنتاب اليت حصلت على اعرت ٍ
ٍ
يل من جامعة إفريقيا
جامعات رظبيَّة ،فكانت جامعةُ َّ
اف َّأو ٍّ

تفاىم معها بتاريخ 2015/3/24م ،وقد نالت جامعة الزىراء
العاؼبيَّة يف ُّ
السودان ،وذلك بتوقيع مذ ّكرة ُ
األكاديبي إليها بثالث كليات ىي كلية الدراسات
حق االعرتاف واالنتساب
من جامعة إفريقيا العاؼبية ّ
ّ
ت بالكليَّات
اإلسالمية ،وكليّة الرتبية ،وكلية االقتصاد وإدراة األعمال بتاريخ 2016/5/10م ،واكتَ َف ْ
كالدراسات اإلسالميَّة وكليّة اآلداب بأقسام اللغة اإلنكليزيَّة والعربيَّة واإلعالم،
النَّظريَّة األدبيَّ ِة منها والعلميَّة ّْ

28

 -ديلي صباح الخركيت – مرآة سوريا اإلخباري – المركس الصحفي السوري – مواقع إلكخرونيت – 4171/2/1-2م.

Route Educational and Social Science Journal 562
Volume 4(1), February 2017

وكلية الرتبية ،وكلية االقتصاد ،وكلية ىندسة اغباسوب .و َّ ِ
ت َّ
اؼبؤسستٌن ىم
أن القائمٌن على ىاتٌن َّ
الالف ُ
ّ
ّ
ّ
صصاهتم العلميَّة.
أكاديبيون سوريُّون
متخصصون يف ؾباالهتم ،أ ْكفاءُ يف زب ُّ
ّْ

السابقة  ( :تحليل الواقع ):
رابعاً-تحليل المشاهد َّ
ِ
َّ
السوريٌن،
أليم،
اقع
ّّ
ومستقبل غام ٌ
السابقة ينتُج عنهما و ٌ
تعليمي ٌ
ض ينتظر ّ
إن التَّدقيق والنَّظر يف اؼبشاىد ّ
ٌ
يد إطبا َق اعبهل عليهم .وستجد الدُّول
َّ
يد عناءَ ُىم ،ويز ُ
لعل فيو من اآلالم واألوجاع والظُّلمات ما يز ُ
ٍ
َّد حلُّها.
السوري نفسها يف
و
مشكلة قد يتعق ُ
ُ
الشعوب اؼبناصرة للشعب ّ
لود ،وىذا يعين َّ
سيزداد
قبل اعبامعي
أن
َّعب
ُّ
شعب َو ٌ
ُ
السوري ٌ
فالش ُ
َ
اؼبدارس يف مرحلة التعليم َ
ِ
ومدرسٌن أكفاء من اعبنسٌن ؼبواكبة ىذا التزايُد،
وبتاج إىل معلّمٌن ّْ
ُ
عددىا تَزايداً ُمتسارعاً ،وىذا ُ
أىن تأمٌن ىذا ِ
و ِ
اؼبدرسٌن
القيام دبتطلَّبات العمليَّة التَّعليميَّة يف ىذه اؼبرحلة ،و َّ
العدد من اؼبعلّْمٌن و ّْ
ُ
ُ
ِ
ُّىم ِ
ك عاماً ،فازرع أرضاً،
ف
ىد
كان
ؼبثل ىذا األمر؟ وقد قيل :إذا
دون أن تكون للسوريٌن
ُ
َ
ٌ
جامعات تُعد ُ
ك مئةَ ٍ
فرب وعلّْم إنساناً .فما تقدَّمت
عامّْ ،
وإذا كان ىدفُك عشرةَ أعوام ،فاغرس قمحاً ،وإذا كان ىدفُ َ
فاػبالق تعاىل جعل َّأولَ أم ٍر
ُّول إال بو ،وما جاءت شريعةٌ ظباويّةٌ بسواه
ُ
األمم إال بالعلم ،وال هنضت الد َ
ؿبم ٍد صلَّى اهللُ عليو وسلَم" :اِقرأْ باسم ربِّك
ائع علماً بقو ِلو ُّ
للرسول َّ
ختم بو ّ
الشر َ
يف الدّْين اإلسالمي الذي َ
الذي خلق" (.)29
إنبال التَّعليم اعبامعي ِ
َّ
يد
وإن َ
لالجئٌن ُّ
نتائج خطًنةٌ على اعبميع يف الواقع واؼبستقبل ،فهو يز ُ
ّْ
السوريٌن لو ُ
األُميَّة بينهم ،وهبعلهم عالةً على غًنىم ،والسيَّما َّ
أن األكاديبيٌن اؼبوجودين اآلن سيكونون إىل زو ٍال
الصعب ،وعدم االستفادة منهم ،وال
كري بسبب إنباؽبم والتَّغاضي عن وضعهم
حقيقي أو فِ ٍّ
ّْ
ٍّ
اؼبعيشي َ
استثما ِر قُدراهتم.
ِ
أي ٍ
السالح دون أن يكون منتجاً ؽبا ،ولكنَّك ال
السهل أ ْن تُ ّْزوَد َّ
فقد يكون من َّ
شعب بالغذاء واؼباء و ّْ
ِ
تستطيع بأي ٍ
خبدمتو
دبدرسٌن ومعلّْمٌن وموظَّفٌن يكفو َن حاجتو ،ويقومون
حال من األحوال أ ْن تَ ّْزوده ّْ
ّ
كبًن يف ذلك .وقد بذل اإلخوةُ األتر ُاك مشكورين ما
وتدبًن أُموِره دون أن يكون ألبناء ىذا الشَّعب ٌ
دور ٌ
استطاعوا ،فافتتحوا اؼبدارس ِ
نامج التعليم باللغة العربيَّة يف اعبامعات الرتكيَّة اغبدوديَّة،
لالجئٌن ُّ
السوريٌن ،وبر َ
وقدَّموا اؼبِنَح ،واستعانوا ِ
ببعض األكاديبيٌن السوريٌن ال سيَّما الذين جاؤوا َّأوالً يف اعبامعات الرتكيَّة ،إال َّ
أن
لسد حاجات السوريٌن يف ىذا آّال .فمشهد التَّعليم اعبامعي ِ
لالجئٌن السوريٌن
ذلك كلَّو مل يكن كافياً ّْ
ُ
اض ٍح يتقلَّب بٌن اآلراء والطروحات والطّموحات .فما يفعل ما يقارب ِستّةَ ِ
مازال غًن و ِ
آالف طالب
ُ ُ ُ
ُ
َ

29
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مليون ِ
ِ
الصراع فيما يقارب ثالثة ِ
سوري
الج ٍئ
عي يدرسون يف اعبامعات الرتكيَّة بعد طبس سنوات على ّْ
ٍّ
جام ٍّ
ُ ُ
يف تركيا.
رتدي يف مرحلة التَّعليم اعبامعي ُوبتّْم علينا صبيعاً وضع ِ
سبه ٍل
إذاً ،فالواقع
التعليمي اؼب ّْ
اغبلول اؼبناسبة دون ُّ
ُّ
َ
ُ
وإىدا ٍر للوقت ،ويقتضي سرعةً مطلق ًة يف ّازباذ القرار الصحيح وتنفيذه .فَ ُك ُّل ٍ
سنة سبضي على َّ
الال ِجئٌن

وربّْرض كثًناً فبَّن يف مرحلة التَّعليم ما
السوريٌن ُزبلّْف وراءىا آالفاً من الشباب السوريٌن خارج اعبامعاتُ ،
ُّ
قبل ِ
اعبامعي على ترك اؼبدارس؛ َّ
يكاد يكون مسدوداً .وقد ذكر موقع أخبار تركيا
ألن أُفُق اؼبستقبل أماموُ ُ
اآلن بتاريخ  2016/3/26م َّ
أن رئيس اعبمهوريَّة الرتكيَّة السيّْد رجب طيّب أردوغان جلس على مقعد
األئمة واػبطباء الرتكيَّة ،فرتك رسالةً على السبّورة قبل مغادرتِو جاء فيها " :تعلَّم،
ّْ
الدراسة يف إحدى مدارس َّ
ّْ
ريب ِزدين ِعلماً " فهذه رسالتوُ للشعب الرتكي الذي ىو يف ىذه
فكر ،طبّق ،وسرتى النتيجة .......وقُل ّ
التطور والنجاح .فماذا عن الشعب السوري الذي عندهُ أكثر من مليوين متعلّْم خارج
اغبالة اؼبتقدّْمة من ُّ
اؼبؤسسات التعليميَّة؟ .
َّ
أن عدد اؼبتعلّْمٌن يف مرحلة التَعليم قبل اعبامعي بلغ إىل اآلن يف تركيا سبعمئة ٍ
وإذا اعتمدنا َّ
ألف،
َ
ٍ
ِ
ألف ٍ
مدرسة،
طالب ،فهذا يقتضي سبعمئة
وافرتضنا أنَّو سيت ُّم استيعأّم صبيعاً يف اؼبدارس ،يف كل مدرسة ُ
ٍ
كل ٍ
شعبة فيها أربعون طالباً ،فهذا يعين َّ
وإذا افرتضنا َّ
كل
طبس وعشرون ُشعبةً ،و ُّ
أن َّ
أن ُك َّل مدرسة فيها ٌ
ٍ
تخصصٌن يف اؼبرحلتٌن اإلعداديَّة والثانويَّة،
مدرسٌن ُم ّْ
ربتاج إىل معلّْم يف اؼبرحلة االبتدائيَّة ،وؾبموعة ّْ
شعبة ُ
وىذا هبعلنا حباجة إىل سبعة عشر ألفاً وطبسمئة معلّْم ،فإذا اكتفينا دبعلّْ ٍم و ٍ
احد لكل ُشعبة ،وهبعلنا حباجة

اؼبدرسٌن اؼبتخصصٌن يف اؼبرحلتٌن
إىل أكثر من عشرين ألف ُمعلّْم ّْ
ومدر ٍس إذا أدخلنا يف اغبساب ّ
ٍ
جامعات عربيَّة سوريَّة أو غًن سوريَّة يكون
فأىن تأمٌن ىذا العدد الكبًن دون افتتاح
اإلعداديَّة والثانويَّةَّ .
اؼبؤىلة أكاديبياً وعلمياً وتربوياً ػبدمة آّتمع السوري؟
األول إعداد الكوادر َّ
ىدفها َّ
فنحن أمام ىذا الواقع الصعب اؼبرير باغبسابات اغباليَّة للواقع اؼبوجود الذي تأزَّم بسبب عدم وجود رؤية
واضحة ؽبذا األمر منذ طبس سنو ٍ
األعداد اؼبتزايدة من الوالدات اليت
ات ،فماذا لو أدخلنا يف حساباتنا
َ
بلغت إىل اآلن يف تركيا وحدىا مئ ًة وطبسٌن ألفاً ،فهؤالء وحدىم وبتاجون بعد ست سنوات إىل مئة
وثالثة ٍ
ٍ
وطبسٌن مدرسةً ابتدائيَّةًِ ،
وسبعمئة وطبسٌن معلّْماً.
آالف
أغلب سكاهنا يغرقون يف أمواج
وىذا يستدعي اؼبعاعبة السريعة ؽبذا الواقع الذي ّ
سيؤدي إىل سوريا ُ
اعبهل ،يتخبَّطون يف حياهتم ،يتصارعون يف األميَّة سنٌن تُرىقهم ،وهبعلهم عُرض ًة ؼبخاطر رّدبا تكون أخطر
صبَّت عليهم اآلن؛ َّ
قيادهُ وتضليلُوُ وتطويعُو.
يسه ُل ُ
ألن اعباىل ُ
من اليت ُ
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الصراع يف سوريا دام سنوات أخرى ،فهذا يعين َّ
وإذا افرتضنا َّ
ستتحمل أعباء إضافيَّة مامل
أن تركيا
أن ّْ
َّ
تتدارك األمر بالتعليم اؼبنظَّم ؽبؤالء َّ
ويتدرج لينتهي بالتّعليم
الال ِجئٌن ،بالتعليم الذي يبدأ باؼبرحلة االبتدائيّة َّ
اعبامعي الذي تَع ُقبو مرحلة الدراسات العليا من ماجستًن ودكتوراه .فاألُميَّة ستستشري بٌن ِ
الالجئٌن،
ّْ
ُ
األمر باػبطوات
وسرتتفع مستوياهتا ونِسبُها ،فإذا بلغت إىل اآلن طبسٌن باؼبئة ،فهذا يعين إذامل يُ َ
تالف ُ
السريعة الصحيحة اغباظبةَّ ،
فإن ىذه النسبة قد تبلغ بعد سنتٌن سبعٌن باؼبئة على األقل .
َّ
وعاد َّ
وإذا افرتضنا َّ
الال ِجئون إىل بلدىم سوريا ،وبقي وضعُهم
أن الصراع يف سوريا انتهى بعد سنتٌنَ ،
َّ ِ
ٍ
الصورة ،فهذا يعين َّ
فكرهُ،
لبر
أن تركيا
َّعليمي ّٔذه ُّ
اعبهل َ
َ
عظامو ،وصلبَت األُميّةُ َ
ستتعامل مع شعب َ
ُ
الت ّ
اؼبستقبل الذي افرتضناهُ أن تقوم بدورىا يف مساعدة ىذا الشعب على التّْعلم
وسيتطلَّب منها ىذا
ُ
والنُّهوض ،وسيكون ىذا األمر أصعب عليها؛ ألهنم ما عادوا يف أراضيهاِ ،
وستج ُد اؼبنافسةَ من اآلخرين يف
َ
ُ
ىذا آّال.
اغتنمت ال ُفرصةَ اآل َن ،وشبَّ ِ
ِ
السوريٌن الذين
فما يضًنىا لو
كت العالقةَ يف ىذا اإلطار مع اؼبخلصٌن من ُّ
يرتددوا يف التّعاون معها يف سبيل هنضتهم ومستقبل بلدىم ،وتشبيك عالقتو برتكيا.
لن يتأخروا ،ولن ّ
السوريين َّ
الال ِجئين في مرحلة التَّعليم الجامعي:
خامساً -تحديد أشكال معاناة الطُّّالب ُّ
قات اليت صدمت الطالب َّ
الال ِجئ يف ىذه اؼبرحلة ،فالطالب
تعدَّدت
األسباب و ّْ
اؼبعو ُ
ُ
َ
مصطفى ق ّدم الثانوية على اؼبنهاج اللييب ،وتع ّذب كثًناً يف سبيل االنتساب إىل إحدى اعبامعات الرتكية
دون جدوى ،ودفع مبالغ مرىقة لو؛ لتعلّم اللغة الرتكية ،وأما الطالب ضبزة ،فبحث كثًناً عن اؼبنح اليت يبكن

حالً لدخولو إحدى اعبامعات الرتكية ،لكنو مل يُفلح ،ألنو شهادتو الثانوية إماراتية ،و ّأما الطالب
أن تكون ّ
عبداهلل ،فلم هبد صعوبة يف تعديل شهادتو الثانوية اليت حصل عليها يف سوريا ،لكنو عاىن كثًناً يف تعلم
اؼباديّة الباىظة اليت تطلبها مراكز تعليم اللغة الرتكية اليت سبنح شهادات تعلُّم
اللغة الرتكية بسبب التكاليف ّ
تؤىل الطالب األجانب ؼبتابعة ال ّدراسة يف اعبامعات الرتكية ،فهو قد عرب اغبدود وحيداً،
اللغة الرتكية اليت ّ

ومل هبد َمن يُق ّدم لو يد اؼبساعدة ،ومل يعثر على عمل يس ّد بو تكاليف الدراسة ،ومل يُهيَّأ لو اغبصول على
السوري يف ىذه اؼبرحلة:
اؼبعوقات اليت صدمت الطالب
لعل أبرز ّْ
منحة ،و َّ
ّ
وتتلمس اغبلول
وتقف على مشكالهتمَّ ،
الرظبيَّة َّ
ِ -1غياب اعبِهة َّ
عددىمُ ،
الراعية ؽبم رعايةً منتظمة ُربصي ُ
وضعهم.
ناسب َ
اؼبنطقيَّة ؽبا دبا يُ ُ
-2غياب اعبهة الرظبيَّة اليت ُسبثّْلهم ،وتُ ِ
وري
الس ّْ
وصل قضاياىم إىل ُك ّْل من أبدى استعداداً ؼبناصرة الشعب ُّ
ضبيَّةً دينيَّةً أو قوميَّةً أو إنسانيَّةً.
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-3ارتفاع األقساط اعبامعيَّة يف برامج التَّعليم باللغة العربيَّةَّ ،
لسائح ال لِنازِح.
فكأن األقسا َط احملدَّدة ٍ
-4عائق اللغة اليت تأخ ُذ سنَتٌَن أو أكثر من عم ِر الطالب ،وقد تكون يف معظم األحيان أزمةً فوق ْأزَم ِتو.
ِِ
أغلب ما يبلكوُ ،فجاء مع أُسرتِِو إىل
-5ظروف اؼبعيشة َّ
الصعبة ،السيَّما أنَّوُ َ
ترك َ
خلف اغبدود يف بالده َ
الصفر.
اؼبهجر؛ ليبدؤوا من نقطة ّ
موض اؼبستقبل الذي ينتظرهُ بسبب غُموض مستقبل بلده.
-6غُ ُ
ِ
السالح بدل ضبل ِ
الكتاب.
-7تعدُّد
اعبهات اليت تَتجاذَبوُ ِغب ْم ِل ّْ
ولعلَّوُ وبسن ُىنا ذكر معاناة األكاديبيٌن َّ
اعبامعي:
الال ِجئٌن يف تركيا؛ الرتباطهم بالتَّعليم
ُُ
ُ
ّ
الرظبيَّة واؼبدنيَّة واػبًنيَّة اليت ِ
األوليَّة
غياب َّ
ربتضنُ ُهم َّأول ؾبيئِ ِهم إىل تركيا؛ لتُقدّْم ؽبم اؼبعُونةَ َّ
اؼبؤسسات َّ
ُ -1
من ٍ
ِ
غذاء ولِ ٍ
اؼبسألة.
باس تقيهم ذُ َّل
ِ
ِ
اؼبادي واؼبعنوي عنو.
ياب الدَّوِر الفاعل ّٓلس األكاديبيٌن األحرار الذي ُيبثّْلُ ُهم لغياب الدَّعم ّ
-2غ ُ
ِ
ؾبلس التَّعليم العايل الرتُّكي.
ُ -3
عدم تعديل الشَّهادات بذريعة عدم وجود جهة رظبيَّة يف سوريا ُىباطبُها ُ
ٍ
جامعات عربيَّة ربتضنُ ُهم ،وتستثمر قُدراهتم.
عدم وجود
ُ -4
يعيش غُربةً لغويَّةً إىل جانب الغُربة اعبَسديَّة.
-5اللُّغة اليت جعلت معظمهم ُ
-6عدم زبصيص مساكن ؽبم ُزبفّْف عنهم وطء االستئجار ،ولو كانت ىذه اؼبساكن بشكل ٍ
بيوت مؤقَّتة
َ
( كرفانات).
السوريَّة العاملة على األراضي التُركيَّة في هذا المجال:
سادساً-تحديد دور
َّ
المؤسسات ُّ
الرتاخيص ،وتصدَّر اؼبشهد ربت
السوريَّة العاملة على األراضي الرتكيَّة ،وكلُّها ُمنِ َح َّ
تعدَّدت َّ
اؼبؤسسات ُّ
ِ
ِ
اؼبؤسسات أن
ىبطر ببال ىذه َّ
شعار تقدًن اؼبساعدة واؼبعونة َّلالجئٌن ،فكان توزيع الغذاء واؼبلبس ،لكن مل ْ
حَّ إنَّك تسمع َّ
أن
صص جزءاً من ىذه اؼبعونات واؼبساعدات ألىل العِلم والشهادة واػبِربة والكفاءة َّ
ُزب ّْ
معونة حصل عليها من ِج ٍ
شخصاً ما لديو أربع بِ ِ
طاقات ٍ
صاحب الشَّهادة والعل ِم
وبصل
هات ُمتعدّْدة ،وال
َُ
ُ
ُ
اؼبؤسسات؛ ليز ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
يبنعانو َّ
احم النَّاس،
ىاب إىل أبواب ىذه َّ
وح ُ
واػبربة على أيَّة معونة ،فوضعُوُ الع ُّ
ياؤهُ
الذ َ
ُ
لمي َ
ويدافِعهم ّْ ِ
اؼبؤسسات – السيَّما أ ّن معظم موظَّفيها من
صر ِاخ ىذا ،وانتهار ذاك ،ومل تلتفت ىذه َّ
متعرضاً ل ُ
ُ َُ
مؤسستهم أو منظَّمتهم أو صبعيَّتهم لتقدًن ىذه
أصحاب الشهادات اعبامعيَّة – إىل زبصيص قس ٍم يف َّ
ٍ
السؤال ،ويكفيهم مؤونة العيش.
اؼبعونات ؽبؤالء الكفاءات ريثما وبصلون على عمل
مناسب يَقيهم ذُ َّل ُّ
الال ِجئين من ِ
السوريين َّ
الخدمات التَّعليميَّة الجامعيَّة التي َّ
قدمتها لهم
سابعاً-مدى استفادة الطّالب ّ
الصديقة:
تركيا َّ
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ِ
بتصوره،
ؼبا كان
الطالب أحد أركان التَّعليم اعبامعي ،مل يكن بُ ّّد من االىتمام برأيو ،واالستئناس ّ
ُ
َّ
فتبٌن يف لقاء مع رئيس مكتب الطلبة السوريٌن للخدمات اعبامعيَّة الذي مركزهُ مدينة
واالستماع إليوَّ ،
أن طبس ًة وثالثٌن باؼبئة من الطالب السوريٌن َّ
شم ُل ُك َّل تركيا َّ
الال ِجئٌن يف تركيا
غازي عنتاب ،ونشاطوُ يَ َ
يستفيدون من ىذه اػبِدمات ،علماً َّ
مايل من رواتب ألعضائو
أن اؼبكتب َّ
بأي دع ٍم ٍّ
مرخص دون أ ْن وبظى ّ

عدد الناشطٌن فيو
مؤسسة مدنيَّة أو منظمة أو صبعيَّة خًنيَّة،
أو غًنىا من جهة حكوميَّة تركيَّة أو َّ
فاؼبكتب ُ
ُ
ِ
الطالب
ذبنيب
طبسةٌ وطبسون طالباً ّْ
متطوعاً ،ويرى رئيس ىذا اؼبكتب جواباً على سؤال مطروح :أنَّو ينبغي ُ
ىبوض يف ىذا
بعد ،فعليو أ ْن يتعلَّم ،ويتثقَّف َّأوالً قبل أن
السوري الالّ ِجئ عاملَ ّْ
ينضج ُ
السياسة؛ ألنَّوُ ؼبَّا ُ
َ
ّ
تبٌن َأهنم ال وبصلون على شيءٍ
خرهبي العلوم الشرعيَّة َّ
وذاك .ولدى استطالع آخر مشَ َل الطالب يف ّارباد ّ
من ىذه اػبدمات ،ورأت إحدى الطالبات أ ّن الطلبة اؼبوجودين يف اؼبخيَّمات يستفيدون من ىذه اػبِدمات
أكثر من الذين يكونون خارجها ،ولكن بنسبة ٍ
قليلة ج ّداً.
ويف استطالع للرأي لعدد من الطالب السوريٌن ِ
ٍ
أي،
الالجئٌن يف تركيا يف
أوساط متعدّْدة تَ َّ
عزز ىذا الر ُ
فأغلبهم مل وب َظ بدع ٍم َّأويل قُدّْم لو َّأو َل ؾبيئو إىل تركيا ،ومعظمهم ال وبصل على ٍ
ماديٍَّة اآلن ،ويدعو
إعانة ّْ
ّ َ
ُ
ُ
نظمات ُّ
يد اؼبساعدة اعبامعيَّة ؽبم مَّ
إىل أن تكون ىناك َّ
سات تُركيَّة حكوميَّة وصبعِيَّات وم َّ
سبد َ
مؤس ٌ
ُ
مؤس ٍ
سة تركيَّة أو سوريَّة أو دوليَّة؛ ليشعروا
احتاجوا إىل ذلك ،وأن يكون
مشهدىم حاضراً يف ُك ّْل َّ
ُ
باالطمئنان والثقة يف واقعهم وعلى مستقبلهم.
ثامناً-طروحات ومقترحات وحلول:

وجود
إذاً ،ىذا ىو الواقع ؼبرحلة التَّعليم اعبامعي َّلال ِجئ ُّ
السوري يف تركياٌ ،
أعداد كبًنة للطّّالب ،وال َ
رظبيَّاً عبامعات عربيَّة تستوعبهم ،وعدم قُدرة اعبامعات الرتكيَّة على استيعأّم صبيعاً ،وارتفاع األقساط
اعبامعيَّة يف اغبلول اؼبطروحة سابقاً ،وؿباوالت إلنشاء جامعات عربيَّة ،لكنَّها دون ترخيص من اغبكومة
استيعاب
بائس ؼبعظمهم ،و
ووضع
وعدد كبًن من األكاديبيٌن السوريٌن يف تركيا،
الرتكيَّة إىل اآلنٌ ،
ّّ
ٌ
ُ
معيشي ٌ

بعضهم يف اعبامعات الرتكيَّة ،السيَّما يف كليَّات اإلؽبيَّات ،وىجرةُ الكفاءات السوريَّة من تركيا إىل أوروبا،
وتفكًنُ بعضها باؽبجرة مع رغبتها بالبقاء يف تركيا ،وؾبلس األكاديبيٌن السوريٌن معطَّل لغياب الدَّعم،
وصعوبة تنقُّل بٌن احملافظات ،وتنبُّو اغبكومة الرتكيَّة ػبطورة اؼبشهد ،وؿباولتها إنقاذ الوضع ....ولكن ما

اؼبأمول يف ىذا آّال؟ وبناءً على ىذا أُقدّْم ىذه اؼبقرتحات واغبلول:
اغبل؟ وما اؼبستقبل
ُ
ُّ
ِ
تعمل اآلن على األراضي الرتكيَّة
-1الرتَّخيص الفتتاح جامعات سوريَّة عربيَّة ُّ
مقرىا األساسي يف الدَّاخلُ ،
س فيها أكاديبيُّون سوِريُّون.
ديرىا ويُ ّْ
بِصورةٍ ُمؤقَّتة ،تُ ّْ
در ُ
س مناىج عربيَّة باللغة العربيَّة ،يُ ُ
در ُ
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ضمن اعبامعات لتعليم اللغة العربيَّة للنَّاطقٌن بغًنىا ،والسيَّما اإلخوة األتراك،
-2الرتَّخيص الفتتاح معاىد َ
س فيها أكاديبيُّون سوريُّون.
ديرىا ،ويُ ّْ
در ُ
يُ ُ
للدراسة
-3افتتاح سنة ربضًنيَّة لدراسة اللغة العربيَّة يف ىذه اعبامعات لتهيئة الطالب األتراك واألجانب ّْ
افتتاحها.
يف كليَّات اإلؽبيات وأقسام اللغة العربيَّة يف اعبامعات الرتكيَّة ،واعبامعات السوريَّة اؼبقرتح ُ
-4تقدًن الدَّعم َّ
الالزم ّٓلس األكاديبيٌن السوريٌن ،وعدّْه جهة رظبيَّة مع وزارة التَّعليم العايل يف اغبكومة
السوريٌن من ٍ
طالب وأكاديبيٌن.
الرظبيَّة الرتُّكيَّة دبا ُّ
اؼبؤقَّتة ؼبخاطبة اعبهات َّ
ىبص التَّعليم اعبامعي َّلال ِجئٌن ُّ
-5تشكيل عبنة مشرتكة فيها أعضاء من ؾبلس التَّعليم العايل الرتكي ،ومن وزارة التَّعليم العايل يف اغبكومة
ومن يف حكمهم
السوريٌن لتعديل شهادات األكاديبيٌن ُّ
السوريَّة اؼبؤقَّتة ،ومن ؾبلس األكاديبيٌن ُّ
السوريٌن َ
اغباصلٌن على الشهادة اعبامعيَّة واؼباجستًن والدكتوراه من اعبامعات السوريَّة أُسوةً بتعديل الشهادات

الثانويَّة .
ت تقديبُو ؽبذه اللجنة
-6فرض غرامة ماليَّة ثقيلة ،وعقوبة سجن وترحيل من األراضي الرتكيَّة ّْ
لكل من يَثبُ ُ
ٍ
ضروري
شهادة جامعيَّ ٍة أو ماجستًن أو دكتوراه .وىذا الشَّرط
مزورة ي ّدعي دبوجبها أنَّوُ حاصل على
وثائق َّ
ّّ
َ
السوريٌن ّٔذه الطَّريقة غًن األخالقيَّة .
ؼبنع ّْ
اؼبزورين من االعتداء على مستقبل ُّ
-7إنشاء منظَّمات أو صبعِيَّات يف كل ؿبافظة تركيَّة فيها عدد كبًن من ِ
الالجئٌن السوريٌنَ ،م َّ
همتُها تقدًنُ
ٌ ٌ
األويل ألصحاب الشهادات اعبامعيَّة ريثما وبصلون على ٍ
عمل يُناسبهم بشرط أن يُقدّْموا ؽبذه
الدَّعم َّ
ت ذلك من خالل وزارة التَّعليم العايل السوريَّة ،أو ؾبلس األكاديبيٌن السوريٌن،
اؼبنظَّمات ما يُثبِ ُ
اؼبؤسسات الرتكيَّة من ِ
ات ومديريَّ ِ
بلديَّ ٍ
ات
-8اإليعاز إىل اعبمعِيَّات واؼبنظَّمات اؼبدنيَّة واػبًنيَّة اغباليَّة وإىل َّ
ٍ
ثقافة لتقدًن التَّسهيالت َّ
الالزمة للطُّالب اعبامعيٌن واألكاديبيٌن وضبلة الشهادات اعبامعيَّة السوريَّة.
ُّ -9
ك) دبنزلة اإلقامة لألكاديبيٌن السوريٌن.
عد البِطاقات الشَّخصيَّة اؼبؤقَّتة ( كِ ْملِ ْ
السماح لألكاديبيٌن السوريٌن ِ
الالجئٌن يف تركيا بالدُّخول واػبروج عرب اؼبعابر اغبدوديَّة مع سوريا؛
َّ -10
للتَّدريس يف اعبامعات السوريَّة القائمة يف اؼبناطق اؼبعارضة كجامعة الشام العاؼبيَّة يف قرية مشارين اؼبتاطبة
غبدود كِلس ،وجامعة حلب اغبَُّرة.
يد أن يُعبَ َد بِعل ٍم ،وقد
حَّ
فَما من أ َُّم ٍة
هنضت بغًن العِل ِم ،وما ِم ْن دي ٍن جاء بغًن العِل ِم َّ
اػبالق تعاىل يُر ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
العلماءُ "(. )30
قصر اػبشيةَ اغبقيقيَّة منو على عباده العلماء فقال " :إنَّما يخشى اهللَ من عباده ُ

-1القرآن الكرًن.
30

 -سورة فاطر.42:
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-2أخبار اآلن – موقع إلكرتوين.
-3آرانيوز-موقع إلكرتوين.
-4ترك برس-موقع إلكرتوين.
-5تركيا اآلن-موقع إلكرتوين.
-6اعبزيرة نت – موقع إلكرتوين.
-7اػبليج اعبديد – موقع إلكرتوين.
-8ديلي صباح الرتكية – موقع إلكرتوين.
-9العربية نت – موقع إلكرتوين.
-10عنب بلدي – موقع إلكرتوين.
-11مرآة سوريا اإلخباري – موقع إلكرتوين.
-12اؼبركز الصحفي السوري – موقع إلكرتوين.
-13وزارة االتصاالت والنقل والصناعة يف اغبكومة السورية اؼبؤقتة – موقع إلكرتوين.
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