
واقع املرأة السورية العاملة

يف مدينة الريحانية الرتكية

28 نيسان/ أيار 2017

وحدة األبحاث االجتامعية

خليل الحاج صالح

مراجعة: د. حسام السعد





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

 املحتويات

 3 ...................................................................................................................... ملخص الدراسة

: اإلطار النظري للدراسة
ا

 3 ..................................................................................................... أوًل

 3 ....................................................................................................................... وأهميتها اسةالدر  مشكلة -1

 4 ..................................................................................................................................... الدراسة أهداف -2

 4 .................................................................................................................................... الدراسة مجاالت -3

 4 ........................................................................................................................................ دراسةال منهج -4

 5 ...............................................................................................................والعينة األصلي البحث مجتمع -5

 6 ......................................................................................... امليدانيين الباحثين وفريق الدراسة استمارة -6

ا: املرأة السورية في تركيا وسوق العمل  6 ................................................................................. ثانيا

 7 ................................................................................................. الريحانية مدينة في العاملة السورية املرأة

ا: نتائج ال
ا
 8 .................................................................................................... دراسة امليدانيةثالث

 8 ........................................................................................... الريحانية في العاملة السورية املرأة مجتمع -1

 8 .................................................................................... املرأة السورية العاملة وعام اللجوء إلى تركيا -أ

 10 .............................................................................. املرأة السورية العاملة ومكان اإلقامة األصلي -ب

 11 ......................................................................... املرأة السورية العاملة ومكان القدوم من سورية -ج

 13 ........................................................................................ الفئات العمرية للمرأة السورية العاملة -د

 14 ................................................................................... الحالة االجتماعية للمرأة السورية العاملة -هـ

 16 ............................................................................................. سورية العاملة وحجم األسرةاملرأة ال -و

 16 ..................................................................................... املستوى التعليمي للمرأة السورية العاملة -ز

 18 ...................................................................... املرأة السورية العاملة والحرفة السابقة في سورية -ح

 20 .................................... العمل سوق  في الدخول  وأسباب دوافع الريحانية: في العاملة السورية املرأة -2

 21 ................................................................................... مساعدة الزوج أو الوالد في مصروف البيت -أ

 21 ........................................................ غياب املعيل الذكر بفعل الوفاة أو االستشهاد أو االعتقال -ب

 21 ...................................................... سد حاجات األسرة إلى معيل بفعل غياب فرصة عمل للزوج -ج



 
 2 

 21 ............................................................. عجز الزوج أو الوالد عن العمل بفعل املرض أو اإلصابة -د

 22 ......................................................................................................... مساعدة األسرة في مصروفها -هـ

 22 ........................................................ وصعوباته العمل مشكالت الريحانية: في العاملة السورية املرأة -3

 23 .................................................................................................................................. قطاع الزراعة -أ

 24 ........................................................................................................................ قطاع العمل املنزلي -ب

 24 ................................................................................................................................. قطاع التعليم -ج

 26 ............................................................................................................................... القطاع الصحي -د

 26 ...................................................... العمل شروط تحسين سبل :الريحانية في العاملة السورية املرأة -4

 27 .......................................................................................................................... استنتاجات

 28 ............................................................................................................... فريق عمل الدراسة

 29 .............................................................................................................................. قاتامللح

 29 .................................................................................................................................. الدراسة( )استبيان

 

  



 
 3 

 ملخص الدراسة

بعد مض ي أكثر من خمس سنوات على وجودها، اضطرت املرأة السورية في أماكن وجودها في املدن 

عمل بعد أن انتهت موجة املساعدات اإلغاثية من ناحية، وبدأت حياتها التركية كافة إلى طرق باب سوق ال

وحياة أسرتها تستقر مع طول سنوات الحرب، وغياب أفق الحل، ومن ثم عودة قريبة إلى سورية من ناحية 

 أخرى.

 من توزعت املرأة السورية في أعمالها تبًعا لتوافر فرص العمل املتاحة لها في تركيا، وتلك املقبولة أيض
ً
ا

قبل املحيط االجتماعي السوري القريب منها، من مثل األسرة أو الجيران واألقارب، وبدرجات متفاوتة بين 

 التجمعات السورية في تركيا.

استهدفت هذه الدراسة تقص ي أوضاع املرأة السورية العاملة في القطاعات املختلفة في مدينة الريحانية 

مل التركي، والدوافع املختلفة التي أجبرتها على االنخراط فيه، والقبول التركية، للتعرف إلى طبيعة سوق الع

بشروطه، وألقت الضوء على أهم املشكالت التي تواجهها في حياتها العملية اليومية في كل قطاع من 

 قطاعات العمل، والوقوف عند آليات تحسين ظروف العمل الخاصة بها، وشروطه.

 

: اإلطار النظري للدراسة
ا

 أوًل

 

 مشكلة الدراسة وأهميتها -1

تعيش املرأة السورية في تركيا اليوم وضًعا اقتصادية أقل ما يمكن أن يوصف به أنه قاٍس وصعب، إذ 

كابدْت تبعات الحرب الدائرة في سورية أكثر من غيرها، بوصفها واحدة من حلقات املجتمع الضعيفات، 

جبرْت على القيام بأدوار عدة في ظل التغيرات 
ُ
ت باألسرة السورية الالجئة، وتبدل أدوار األفراد وأ

ّ
التي حل

 فيها بطبيعة الحال.

تحملت املرأة السورية كثيًرا من نتائج العنف العام في سورية زمن الحرب، وكان ال بد لها من بحث دائم 

ع عن خيارات جديدة للمحافظة على أسرتها، وخلق دوافع للحياة، والبحث عن أدوار جديدة تتالءم م

 طبيعة املرحلة االستثنائية التي يمر بها املجتمع السوري.

إن أردنا الحديث -دخلت املرأة السورية في تركيا إلى سوق العمل، أو إن سوق العمل فرض نفسه عليها 

جبرْت كثيرات من النساء على العمل في محاولة للتغلب على عبء ضغط الواقع االقتصادي  -بدقة
ُ
فقد أ

 ا، فقامت بعدد من األعمال التي كانت بعضهن حديثات عهد بها.عليها وعلى أسرته
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اختلف وضع املرأة السورية العاملة في تركيا بين مدينة وأخرى، بحسب ما يتطلبه سوق العمل وما 

يتيحه أيًضا من فرص أمامها. واختلف أيًضا بحسب البيئة االجتماعية والثقافية األصلية للمرأة الالجئة 

ة. وبناء على ذلك تأتت أهمية البحث في واقع املرأة السورية العاملة في تركيا، إذ يتيح القادمة من سوري

الوقوف على سوق العمل الذي تتحرك فيه وعلى دورها في االقتصاد املنزلي واملشكالت التي تواجهها في 

 املستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي بسبب انخراطها في سوق العمل الجديد.

 

 اف الدراسةأهد -2

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية )جنوبي تركيا(، من 

 خالل:

 التعرف إلى األعمال التي تعمل فيها املرأة السورية. -أ

 التعرف إلى أسباب دخول املرأة إلى سوق العمل. -ب

 ة في سوق العمل.التعرف إلى أهم املشكالت التي تواجه املرأة السوري -ج

 

 مجاًلت الدراسة -3

 املجال املكاني: ُيحدد املجال املكاني للدراسة بمدينة الريحانية التركية، وسوق العمل فيها. -أ

املجال البشري: النساء السوريات العامالت في مدينة الريحانية في قطاعات العمل كافة، ويشمل  -ب

 في املنزل.ذلك العمل عند آخرين أو العمل لحسابهن أو العمل 

املجال الزمني: ُحدد املجال الزمني بمدة تنفيذ الدراسة، وهي املرحلة املمتدة من شهر تشرين الثاني/  -ج

 .2017وحتى منتصف شهر آذار/مارس  2016نوفمبر 

 

 منهج الدراسة -4

تعتمد الدراسة )املنهج الوصفي التحليلي( الذي يصف الظاهرة موضع الدراسة ويفسرها. ويعتمد هذا 

بين املتغيرات. ويتعدى ذلك إلى تحليل هذه  املوجودةملنهج تفسير الوضع القائم وتحديد األحوال والعالقات ا

 البيانات وربطها وتفسيرها وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها.
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 مجتمع البحث األصلي والعينة -5

اء السوريات العامالت في مدينة كان من الصعوبة بمكان الحصول على بيانات شاملة وكافية لعدد النس

الريحانية ومحيطها. لذلك فقد عمد فريق الدراسة إلى إجراء بحث استكشافي عن الجهات السورية املحلية 

 املهتمة بقطاع العمل في املدينة.

وقد توصل الفريق إلى بيانات عدد العامالت السوريات في الريحانية، بصورة تقارب الدقة. وهي بالصورة 

 :اآلتية

 عدد العامالت قطاع العمل 

 3500 الزراعة 1

 1000 التعليم 2

 150 الصحة 3

 2000 العمل املنزلي 4

 500 حرف مختلفة 5

 7150 العدد الكلي 

 

 في املئة من العينة موزعة على قطاعات العمل املختلفة: 2ُسحب 

7150  *2  =14300  /100  =143 

عت مفردات العينة على قطاعا  ت العمل بحسب نسبتها من العينة، كاآلتي:وقد ُوّزِّ

 العينة قطاع العمل 

 70 الزراعة 1

 20 التعليم 2

 3 الصحة 3

 40 العمل املنزلي 4

 10 حرف مختلفة 5

 143 حجم العينة 
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 استمارة الدراسة وفريق الباحثين امليدانيين -6

اعُتمد )االستبيان املفتوح(، وهو الذي كانت )االستمارة( أداة جمع البيانات الرئيسة في هذه الدراسة. 

تكون أسئلته غير محددة اإلجابة، أي إن اإلجابة متروكة بصورة مفتوحة إلبداء الرأي، وهو ما تطلبه 

 موضوع البحث.

. ُوزعت في ثالثة أقسام هي: )البيانات العامة  26ُضمنت االستمارة 
ً

املرأة السورية في الحرف  -سؤاال

 أة، األسباب والصعوبات(.عمل املر  -املختلفة 

في مدينة الريحانية. وقد اختيرت الباحثات  1أما عملية جمع البيانات فقد نفذها فريق من الباحثات

 لتسهيل تقبل املبحوثات اللقاء بهن نظًرا إلى طبيعة املجتمع السوري املحلي في املدينة.

 

ا: املرأة السورية في تركيا وسوق العمل  ثانيا

سوريين في السنوات الخمس املاضية إلى معايشة مرارة اللجوء بكل ما تحمله هذه اضطر ماليين ال

التجربة من تغيرات طالت بنية املجتمع املحلي، وتركيب األسرة، ووظائفها، وقدرة هذا املجتمع على إعادة 

ل لجوء 
ّ
إنتاج نفسه، وتجديد شروط حياته في بيئات جديدة، ووفق أساليب عيش غير معهودة. مث

سوريين االضطراري إلى تركيا واحدة من كبريات محطات اللجوء السورية، سواء كان من حيث الحجم أم ال

ل ببيئاته املحلية الكثيرة، ومجتمع اللجوء  من حيث محصلة التفاعل بين املجتمعين: املجتمع التركي املستقبِّ

 السوري بسماته األصلية وسماته التي اكتسبها بفعل تجربة اللجوء نفسها.

، وفي عقب تحولها تدرًجا إلى اقتتال داخلي، ثم بتدويل 2011فمنذ انطلقت الثورة السورية في ربيع 

  -األوضاع الداخلية، ودخول العبين إقليمين ودوليين
ً

في ساحة الفعل السياس ي  -أفراًدا وتنظيمات ودوال

درك أن حال 
ُ
الالستقرار هذه مديدة، والعسكري على التراب السوري، بدأت فئات واسعة من السوريين ت

لذا لجأت إلى التكيف مع شروطها ومحاولة إعادة بناء حيواتها وفق املخرجات القاسية لهذا الوضع. 

وبطبيعة الحال، إن الفئات األكثر تضرًرا من حال غياب األمن واالستقرار، وسيطرة االقتتال متنوع 

األحوال، وقليالت القدرة على التكيف  األطراف، واألجندات في سورية هن كثيرات الهشاشة في مطلق

 والفعل اإليجابي في ظل أوضاع الحرب؛ أي األطفال والنساء والشيوخ.

، وللمرأة فيها دور خاص نظًرا إلى  ءاللجوهذه الفئات الهشة هي املادة الرئيسة في 
ً

االضطراري إجماال

إلى األطفال، ما جعلها الطرف األقدر على قابليتها للعمل بالنسبة إلى الشيوخ، ودورها داخل األسرة بالنسبة 

الدخول إلى سوق العمل لتلبية حاجات األسرة واإلبقاء على الحد األدنى من التماسك االجتماعي والتضامن 

                                                           
 )باحثة ومشرفة جمع بيانات(، ورغد الحسن، ونور الحجي.عثمان التكّون فرق البحث من: وضحة   1
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سر. ففيما انخرط ذكور األسرة في العمل السياس ي في 
ُ
األسري ضمن الشرط القاس ي الذي تعانيه هذه األ

خاطر االعتقال والقتل أو التخفي والهرب، ومن ثم القتال وما يعقبه من بداية الحراك وما نجم عنه من م

دة في أحوال كثيرة، فإن ُجلَّ املسؤوليات  غياب وتحول عن الدور التقليدي داخل األسرة وقتل أو إصابة ُمقعِّ

ُيفسر  واألعباء االجتماعية أصبحت على عاتق املرأة، وأوالها مسؤولية استمرار األسرة وبقائها، وهذا ما

 _ربما_ كثرة أعداد النساء الالجئات والعامالت في مجتمع اللجوء قياًسا بعدد الرجال.

وجدت األسرة السورية املشتتة نفسها أمام اختبارات جديدة في سبل العيش والبقاء واالستمرار في 

الئم لها، الحياة الجديدة داخل مجتمع اللجوء االضطراري، فاختارت هذه األسر املكان الجغرافي امل

واملتوافق مع نمط حياتها االجتماعي واالقتصادي في مجتمعها األصلي، ما يسمح لها بإعادة تكوين تنظيمها 

االجتماعي املشابه ملا كان عليه في سورية. وعلى هذا فقد اتصفت التجمعات السورية في مواقع مختلفة من 

 ابًقا في املدن واألرياف السورية.مناطق اللجوء باالنسجام والتجانس كما كان عليه الحال س

في األحوال كافة، وبعد مض ي أكثر من أربع سنوات على وجودها، اضطرت املرأة السورية في أماكن 

وجودها في املدن التركية كافة إلى طرق باب سوق العمل بعد أن انتهت موجة املساعدات اإلغاثية من ناحية، 

نوات الحرب وغياب أفق الحل، ومن ثمَّ العودة القريبة إلى وبدأت حياتها وحياة أسرتها تستقر بطول س

 سورية من ناحية أخرى.

توزعت املرأة السورية في أعمالها تبًعا لتوافر فرص العمل املتاحة لها في تركيا، وتلك املقبولة أيًضا من 

بين التجمعات  املحيط االجتماعي السوري القريب منها كاألسرة أو الجيران واألقارب، وبدرجات متفاوتة

 السورية في تركيا.

وعلى الرغم من عمل بعض النساء في أعمال تتوافق مع الشهادات التي يحملنها أو املهارات التي يمتلكنها، 

فإن الغالبية العظمى منهن لم تسنح لهن فرص مواتية للعمل في أعمال مشابهة ملا كن عليه في سورية أو 

مختلفة بحسب قدراتهن املختلفة. لقد سّجل سوق العمل في تركيا موازية لها. فكان أن توزعن في حرف 

دخول املرأة السورية إليه مترافًقا بالضرورة بشروط واستحقاقات عدة بات بعضها مشكالت ال بد من 

 حلها.

 

 املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية 

ة وجدت في هذه املدن تعيش في مدن حدودية تركية _مدن قريبة من التراب السوري_ عائال  ت سورّيِّ

ا اجتماعًيا وحياتًيا مالئًما لها، وسوق عمل يستوعب ما تحمله من قدرات واستعدادات، ولهذا يمكن 
ً
مناخ

ة بالنظر إلى املناخ االجتماعي واالقتصادي املالئم لها في  ة في أي مدينة تركّيِّ تخمين تموضع أي أسرة سورّيِّ

 هذه املدينة من دون سواها.
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ُ
عدُّ مدينة )الريحانية( من أبرز املدن التركية الحدودية الحاضنة لالجئين، إذ يعيش فيها ما يزيد على وت

سوري، استقروا منذ أربع سنوات في محاولة للمحافظة على نمط الحياة السورية القريب من  150.000

 .نمط الحياة التركية في هذه املدينة

إسكندرون. تقع في سهل العمق على الطريق الواصلة بين حلب ومدينة )الريحانية( هي إحدى مدن لواء 

كم عن الحدود الحالية بين سورية واللواء عند معبر باب الهوى في محافظة إدلب.  5وأنطاكية، وتبعد 

تقابلها في الجانب السوري للحدود الحالية مدينتا حارم وكفر تخاريم في محافظة إدلب. وتشتهر منطقة 

 .القطن والحبوبالريحانية بزراعة 

تتميز )الريحانية( من غيرها بنسبة السكان السوريين املقاربة نسبة السكان األتراك، وقد يزيد عدد 

. وألن طبيعة النشاط االقتصادي في املدينة تتركز تركًزا رئيًسا في 
ً

السوريين فيها على عدد األتراك قليال

ادة عدد السوريين القادمين من مناطق ريفية إليها الزراعة وما يرتبط بها من أنواع نشاط، فإن مسألة زي

تغدو مفهومة، ويغدو مفهوًما وجود مناخ اجتماعي وثقافي يتقبل فكرة دخول املرأة إلى سوق العمل، وهو ما 

اضطرت إليه بصورة عامة نساء سوريات تحت ضغط مطالب الحياة اليومية فيما لم يكن بعضهن قد 

 لحة آخرين.خبر العمل خارج املنزل أو ملص

 

ا: نتائج الدراسة امليدانية
ا
 ثالث

 

 مجتمع املرأة السورية العاملة في الريحانية -1

 

 املرأة السورية العاملة وعام اللجوء إلى تركيا -أ

سرهن وفق وحدة زمنية هي العام، 
ُ
 الدراسة زمَن لجوء النساء املشموالت بالبحث مع أ

ُ
مْت استبانة قسَّ

نطالق الثورة في سورية، بوصفه الحد الزمني األول واألقدم الذي ينطلق منه ، عام ا2011واتخذ العام 

بوصفه الحد الزمني األخير الذي يتوقف عنده  -العام التالي إلجراء الدراسة- 2016التصنيف والعام 

فت الدراسة العينة املشمولة إلى   فئات بحسب عام القدوم إلى تركيا، وهي فئة َمن 6التصنيف. وبذلك صنَّ

 . 2016، وأخيًرا فئة َمْن نزحوا في 2015ثم في  2014و 2013وفي  2012، وفئة َمْن نزحوا في 2011نزحوا في 
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ظهر توزع العينة بحسب عام اللجوء إلى تركيا1الجدول رقم )  ( يُ

 النسبة العدد عام اللجوء

2011 2 1 

2012 33 23 

2013 66 46 

2014 29 20 

2015 8 6 

2016 5 4 

 100 143 موعاملج

 

املرتبة األولى بين األعوام الستة املنصرمة من عمر الثورة السورية بعقابيلها  2013يحتل العام 

ظهر املعالجة اإلحصائية أن 
ُ
 66االجتماعية واالقتصادية واألمنية والديموغرافية والجيوسياسية، إذ ت

راها في هذا العام،  -العدد الكلي للعينة املشمولة بالدراسة-أسرة  143أسرة من أصل 
ُ
قد نزحت من مدنها وق

الذي شهد نزوح  2012في املئة من إجمالي العينة. يليه في املرتبة الثانية العام  46وهذا العدد ُيمثل ما نسبته 

سر النساء املشموالت بالبحث من منازلها طلًبا للجوء في تركيا، وهذا العدد يوازي ما نسبته  33
ُ
سرة من أ

ُ
أ

، الذي يأتي في املرتبة الثالثة من حيث عدد 2014ة من إجمالي العينة املشمولة بالبحث. ثم العام في املئ 23

مثل ما نسبته  29العائالت التي نزحت من مدنها وقراها في سورية إلى تركيا، بواقع 
ُ
في املئة من  20عائلة ت

سر الن 2015العدد اإلجمالي لعينة الدراسة. وفي العام 
ُ
عائالت فقط، ثم انخفض  8ازحة إلى انخفض عدد األ

، قد شهد نزوح عائلتين 2011عائالت فقط، فيما كان العام األول، العام  5إلى  2016مرة أخرى في العام 

 فقط.

النتيجة األولية التي تقدمها البيانات اإلحصائية في ما يخص حجم اللجوء السوري في هذه العينة، 

بدي تركًزا للنزوح في أث
ُ
مثل ما  128، إذ إن 2014و 2013و 2012ناء أعوام وكثافته، ت

ُ
سرة سورية، وهذه ت

ُ
أ

في املئة من عينة البحث، اضطرت إلى النزوح من منازلها بفعل تصاعد أعمال القتال في مناطق  89نسبته 

سكنها، والقصف العشوائي الذي استهدف بيئات بعينها بقصد تفريغها من السكان، إضافة إلى ما يصاحب 

ْقد األمن وفشل املؤسسات وفقد الوظائف واألعمال، والتغيرات السريعة وغير األعما
َ
ل العسكرية من ف

املحبذة في جوانب من الحياة االجتماعية، وبخاصة في ما يتعلق بالحريات االجتماعية وما يتصل بها من 

ضه واقع الحال في عادات وسلوك ولباس. لكن يمكن إضافة عامل محتمل إضافي ودافع للنزوح إلى تركيا فر 

املجتمع السوري أال وهو فتح سبيل الهجرة عبر تركيا إلى بلدان أخرى. إذ تحولت تركيا في هذه األعوام 
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الثالثة إلى محطة انتظار كبيرة ملئات اآلالف من السوريين الراغبين في الهجرة إلى بلدان توفر األمن 

راك معظم السوريين أن األوضاع في بلدهم ذاهبة واالستقرار والرعاية االجتماعية وفرص العمل، بعد إد

 إلى حال مديدة من الالاستقرار.

 

 املرأة السورية العاملة ومكان اإلقامة األصلي -ب

درسْت استبانة الدراسة أيًضا توزع محل اإلقامة األصلي بين الريف واملدينة لعينة البحث. وقد أظهرت 

من من األرياف السورية، وهذا من النساء املش 123البيانات اإلحصائية أن  سرهن قد قدِّ
ُ
موالت بالبحث وأ

ل ما نسبته  ِّ
ّ
امرأة من املشموالت بالدراسة  20في املئة من حجم العينة املدروسة، بينما جاءت  86العدد يمث

 في املئة فقط من حجم العينة املدروسة. 14وأسرهن من مدن سورية مختلفة، وهذا العدد ُيمثل ما نسبته 

ظهر توزع العينة بحسب مكان اإلقامة األصلي2رقم )الجدول   ( يُ

 النسبة العدد مكان اإلقامة األصلي

 86 123 ريف

 14 20 مدينة

 100 143 املجموع

 

سرهن، 
ُ
إن نظرة خاطفة إلى األرقام ذات الصلة بمكان اإلقامة األصلي للنساء املشموالت بعينة الدراسة، وأ

علقان بأسلوب معيشة معظم أفراد عينة الدراسة، وطرق كسبهم لرزقهم ونسبها، تكشف َملمحين أوليين يت

من جانب، وطبيعة القوى املشاركة في الحراك السياس ي واالجتماعي الجاري في سورية منذ ست سنوات من 

جانب آخر. في ما يخص الجانب األول، فإن النسبة الكبرى من أفراد العينة هي من ربات البيوت الريفيات، 

ن يعملن في األعمال الزراعية املتعلقة بالنشاط االقتصادي )ما سن
ُ
راه الحًقا(، وهذا يعني أن معظمهن ك

(، وهذه هي 
ً

صرح تلك النسوة بهذا العمل، أو أنهن ال يرين في هذه األعمال )عمال
ُ
لألسرة، بطبيعة الحال ال ت

مأجور، وألنه ليس ملصلحة آخرين.  النظرة الشائعة في األرياف السورية لهذا النوع من األعمال، ألنه غير

سرهن في هذه املنطقة من تركيا التي تشبه مجتمعاتهن املحلية 
ُ
وهذا يفسر، ربما، استقرار أولئك النسوة وأ

في نشاطها االقتصادي وأساليب تحصيل الرزق في البيئات املحلية التي جئن منها. أما الجانب الثاني فيتعلق 

اك السياس ي والقتالي في سورية، إذ ُيظهر أن ثمة انتشاًرا واسًعا في حركة بطبيعة العنصر النشط في الحر 

االحتجاج السياس ي، ومن ثم العسكرة في األرياف السورية مقارنة باملدن، وفي األطراف مقارنة باملراكز، 

ن وهذا ما تعبر عنه نسب النزوح العالية من األرياف التي خرجت على سيطرة النظام في مراحل معينة م

 الحراك، وغدت عرضة لقصف شبه يومي ألعوام عدة، وساحة لقتال مفتوح ال تمييز فيه.
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 املرأة السورية العاملة ومكان القدوم من سورية -ج

وزعْت عينة الدراسة بحسب مكان قدومها من سورية بصورة شديدة التفاوت قياًسا بحجم اللجوء 

امرأة قد نزحن مع عائالتهن من ريف إدلب، وهذا  87أن  السوري في تركيا. فقد أظهرْت املعالجة اإلحصائية

في املئة من مجمل حجم العينة املدروسة. وجاءت النساء القادمات من ريف حماة وأسرهن  61العدد ُيمثل 

في املئة. فيما حلْت النساء القادمات من مدينة إدلب  15، والنسبة 22في املرتبة الثانية من حيث العدد 

سرة، ُيمثلن ما نسبته  11بـ تبة الثالثة وأسرهن في املر 
ُ
في املئة من إجمالي العينة املدروسة. أما  8امرأة وأ

سر، ُيمثلن  10النساء القادمات من ريف حمص وأسرهن فوقعن في املرتبة الثالثة من حيث العدد، 
ُ
نساء وأ

طراًرا مع أسرهن من مدينة في املئة من حجم العينة املدروسة. تلتها في املرتبة الخامسة نساء قدمن اض 7

سر ُيمثلن ما نسبته  5حماة بواقع 
ُ
في املئة من حجم العينة املدروسة. ثم النساء النازحات من  3نساء وأ

سرهن وعددهن  3وُيمثلن  4مدينة حلب وأسرهن، وعددهن 
ُ
في املئة. تليهن النازحات من مدينة حمص مع أ

شمل العينة املدروسة سوى امرأة واحدة نزحت من مدينة دمشق في املئة، وأخيًرا لم ت 1، ونسبتهن أقل من 2

مثل كل منهما ما تقل نسبته عن 
ُ
في املئة من  1وامرأة واحدة أيًضا نزحت مع أسرتها من ريف دمشق، وت

 مجمل عينة البحث.

ظهره املعالجة اإلحصائية ألفراد العينة يتمثل بالدرجة األولى في غلبة عدد النسا
ُ
ء التفاوت الذي ت

امرأة  120النازحات من األرياف مقابل النساء النازحات _إلى هذه املنطقة في تركيا_ من مراكز املدن. إذ إن 

امرأة مشمولة بالبحث، قد اضطررن إلى النزوح من أرياف  143من مجمل عدد أفراد العينة البالغ 

 ئة من الحجم اإلجمالي للعينة. في امل 84محافظات إدلب وحماة وحمص ودمشق، وهذا العدد ُيمثل ما نسبته 

ويظهر التفاوت في عدد النساء اللواتي نزحْن مع أسرهن من املحافظات الشمالية والوسطى، إلى هذه 

سر نزحت من مناطق ومحافظات أخرى.  انسبهن قياًس التركية وفي -املنطقة قرب الحدود السورية
ُ
بنساء وأ

امرأة  123دلب وحلب وحماة وحمص مع أسرهن يبلغ إذ إن عدد النساء اللواتي نزحن من محافظات إ

لن ما نسبته 
ّ
سرة، ُيمث

ُ
 في املئة من إجمالي العينة املدروسة. 86وأ

يمكن تفسير أسباب التفاوت في أعداد النازحات من األرياف السورية ونسبهن قياًسا باملدن بعاملين 

طبيعة الحراك السياس ي واالجتماعي  أساسين، وهذا أمر سيتكرر غير مرة في هذه الدراسة: أولهما هو

ا فيها، إضافة إلى 
ً
رة هنا بنوعية الفئات األكثر نشاط والعسكري في سورية منذ انطالق الثورة ُمفسَّ

السياسات الفعلية التي انتهجها النظام السوري رًدا على الحراك الجاري على األرض منذ آذار من العام 

املشارك األكبر في العمل املسلح ضد النظام، على سيطرة النظام  . فقد خرجت األرياف السورية، وهي2011

. وردَّ النظام على هذا التحدي األمني بقسوة شديدة، إذ عمل فعلًيا على تدمير 2011تباًعا منذ أواسط العام 

ف البيئات الحاضنة للعمل املسلح بقصد تفتيتها أو ردعها عن املشاركة في الحراك، وهذا ما دفع مئات اآلال 

 إلى ترك بيوتهم وأعمالهم، واللجوء إلى مناطق أكثر أمًنا.
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ظهر توزع العينة بحسب مكان القدوم من سورية3الجدول رقم )  ( يُ

 النسبة العدد اإلقامة في سورية

 61 87 ريف إدلب

 15 22 ريف حماة

 7 10 ريف حمص

 1 1 ريف دمشق

 8 11 إدلب

 3 5 حماة

 1 2 حمص

 3 4 حلب

 1 1 دمشق

 100 143 املجموع

 

أما التفاوت في أعداد النازحات من محافظات شمال سورية ووسطها، قياًسا بجنوبها وغربها وشرقها، 

بالواقع الجيوسياس ي في هذه املحافظات. إذ تقع كل من حلب وإدلب  -إضافة إلى ما سبق-فيمكن تفسيره 

إلى تركيا سهلة قياًسا بالقادمين من مناطق التركية، ما يجعل من حركة اللجوء -بمحاذاة الحدود السورية

أبعد في العمق السوري. ثم إن اضطرار الناس إلى )الهرب( فعلًيا للنجاة بأرواحهم في أحوال تغيب فيها 

الخيارات تجعلهم يلجؤون إلى أقرب مكان آمن وهذا أمر يتكرر كثيًرا في قصص اللجوء السوري. ُيضاف إلى 

لجأ إليها أفراد العينة تشبه بيئاتهم األصلية ببنيتها االجتماعية والثقافية  ذلك أن طبيعة املنطقة التي

 واالقتصادية، مما يسهل انخراطهم وتطبعهم بها.

إن نظرة إجمالية إلى توزع الالجئين السوريين في دول الجوار تكشف بيسر أن الواقع الجيوسياس ي في 

ا في تحديد أماكن لجوئهم االضطراري. فلو قصرنا النظر بيئات الالجئين السوريين األصلية أدى دوًرا مباشرً 

على توزع الالجئين السوريين في تركيا وحدها، لوجدنا أن قرب قرى وبلدات ومدن هؤالء الالجئين من امللجأ 

 أساًسا في )اختيار( هذا امللجأ، ُيضاف إلى ذلك _بطبيعة الحال_ عوامل أخرى غير ظاهرة 
ً

التركي ُيكّون عامال

مدروسة دراسة جيدة حتى اآلن. فعلى الرغم مما تحمله عبارة )اللجوء االضطراري( من مضمون  وغير

وطبيعتها التي ينتفي فيها االختيار والقدرة على املفاضلة بين هذا  الحال وشروطهاوصفي ُيكثف أسباب هذه 

القادم من سورية. فهي  املكان وذاك، فإن مناطق جنوب تركيا تتسم بخاصيتين نسبيتين بالنسبة إلى الالجئ
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مناطق زراعية عموًما، وبهذا تمتاز بقدرتها على استقبال أعداد كبيرة من األيدي العاملة غير الخبيرة 

واملضطرة إلى تحصيل الحد األدنى من الرزق تحت ضغط أحوال معلومة. ثم إن تركيبتها البشرية 

الجئين السوريين، عالوة على وجود صالت قرابة االجتماعية، والثقافية خصوًصا، تالئم العدد األكبر من ال

ومصاهرة وأصول بعيدة مشتركة بين السكان في طرفي الحدود. فمناطق جنوبي تركيا تتداخل اجتماعًيا 

وثقافًيا بمناطق شمالي سورية نتيجة عوامل سياسية وتاريخية معروفة، إذ ُرسمت الحدود بين البلدين من 

ولم تحدث تغيرات ديمغرافية ذات بال بفعل ترسيم الحدود، ولذلك نجد دون حساب للواقع الديمغرافي، 

ا 
ً
م العربية، وتمارس عادات وأعراف

ّ
أن معظم سكان جنوب تركيا، وخصوًصا الفئات العمرية األكبر سًنا تتكل

وطرائق سلوك وأساليب كسب رزق مماثلة، إن لم تكن مطابقة لنظائرها في الطرف اآلخر من الحدود في 

. وهذا ما ُيفسر وجود أعدد كبيرة من الجئي الالذقية وريفها في مناطق تقابلها في تركيا: إسكندرونة سورية

وأنطاكية. فيما نجد أغلب الجئي إدلب وريفها وحلب وريفها متركزين في عنتاب وكلس والريحانية، في مقابل 

 رفا.تركز الالجئين القادمين من الرقة ودير الزور والحسكة وأريافها في أو 

 

 الفئات العمرية للمرأة السورية العاملة -د

غطي سن اإلنتاج املحتملة في أي  143ُعمرًيا وزعت العينة املؤلفة من 
ُ
امرأة عاملة في ست فئات عمرية ت

 18و 15سنة. الفئة األولى تشمل طفالت فتيات مراهقات ما بين  65سنة و 15مجتمع بشري، أي ما بين 

سنة، بينما  35و 26سنة، وتشمل الفئة الثالثة نساء بين  25و 19ت ونساء ما بين سنة، وتشمل الثانية شابا

 46وتضم الخامسة نساء تتراوح أعمارهن بين  سنة، 45و 36تشمل الفئة الرابعة نساء تتراوح أعمارهن بين 

 سنة كلهن. 56سنة، أما الفئة األخيرة فتشمل النساء ممن تزيد أعمارهن على  55و

في املئة من عينة النساء السوريات  50سنة، ما نسبته  35و 25فئة العمرية الثالثة، ما بين وفيما مثلت ال

فقد تناقصت هذه النسبة  -امرأة من إجمالي عدد العينة املدروسة 72بواقع  -العامالت في مدينة الريحانية

ا مع حداثته في الفئات العمرية الخ
ً
مس األخرى املشمولة باضطراد، صعوًدا مع التقدم في السن، وهبوط

باستبانة الدراسة. وتتكامل هذه الفئة كًما عددًيا ونسبة مع الفئتين األقرب إليها عمرًيا، أي، الفئة الثانية: 

 الكتلة العمرية الكبرى من مجمل  45إلى  36سنة، والفئة الرابعة من  25إلى  19من 
ً
سنة، لتؤلف مجموعة

العدد  143امرأة عاملة من أصل  127في املئة، وبواقع  89بته عدد النساء املنتجات في العينة، وما نس

اإلجمالي للعينة. )لقراءة األعداد والنسب التفصيلية في ما يتعلق بتوزع عينة الدراسة بحسب الفئات 

حيل القارئ على الجدول رقم )
ُ
 ، أدناه(.4العمرية ن
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 ( يبين توزع عينة الدراسة بحسب الفئات العمرية4جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد فئة العمريةال

15- 18 6 4 

19- 25    18 13 

26- 35 72 50 

36- 45 37 26 

46- 55 8 6 

 1 2 فأكثر 56

 100 143 املجموع

 

يبدو طبيعًيا أن تكون النسبة الكبرى من النساء العامالت في مجتمع النزوح االضطراري مماثلة لنظيرتها 

بغض النظر عن مكان السكن، ريًفا كان أم مدينة،  -عروف أن املرأة السوريةفي املجتمع األصلي. فمن امل

تشارك بنسب متفاوتة في دخل األسرة وفي سبل كسب رزقها. وغالًبا ما يتركز سن  -واملستوى التعليمي

لمرأة سنة، وهذا يترافق ويتزامن مع أدوار أخرى ل 45و 18اإلنتاج الفعلي واملثمر، في األحوال العادية، بين 

في املجتمع السوري تتمثل في بناء أسرة، زواج وإنجاب وتربية وصوغ شروط استقرار واستدامة حياة 

 العائلة.

 

 الحالة اًلجتماعية للمرأة السورية العاملة -هـ

فْت االستبانة )الحالة االجتماعية( للنساء املشموالت بعينة البحث في أربع فئات ُيتوقع احتواؤها  صنَّ

األحوال العادية في مجتمع له خصائص املجتمع السوري: عزبة، ومتزوجة، ومطلقة أو  اء فيالنسأوضاع 

أرملة، ولهذه األحوال جميعها عالقة وثيقة بأدوار املرأة االقتصادية واالجتماعية والتربوية داخل األسرة في 

 األحوال كافة. 

فْت النساء املتزوجات الشطر األكبر من إجمالي حجم الع
ّ
، أي 143امرأة من أصل  111ينة بواقع لقد أل

امرأة عاملة ُيمثلن ما نسبته  16في املئة. بينما جاءت مشاركة النساء العزبات ثانية، وبواقع  78ما نسبته 

لن ما نسبته  10في املئة من إجمالي العينة. أما األرامل من النساء العامالت فقد كان عددهن  11
ّ
نساء ومث

َمْن يقعن في خانة )املطلقات( في املئة من إجمالي ع 7 نساء فقط،  6دد العينة املدروسة. وكان عدد النساء مِّ

 في املئة من إجمالي العينة املشمولة بالدراسة. 4ومثلن ما نسبته 
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 ( يبين توزع عينة الدراسة بحسب الفئات العمرية4جدول رقم )

 النسبة العدد الحالة اًلجتماعية

 11 16 عزبة

 78 111 متزوجة

 4 6 مطلقة

 7 10 أرملة

 100 143 املجموع

 

 
ً

هنا أيًضا يبدو توزع أعداد النساء ونسبهن في ميدان العمل داخل مجتمع اللجوء االضطراري مماثال

 89لنظيره في املجتمع األصلي: املجتمع السوري. ففئتا النساء )املتزوجات( و)العزبات( تمثالن مًعا ما نسبته 

امرأة من إجمالي عدد أفراد العينة املدروسة، ذلك أن  127املدروسة، وبواقع  في املئة من حجم العينة

مسؤولية العمل ترتبط غالًبا بدور املرأة في تأسيس األسرة ورعايتها، بمشاركتها في زيادة دخل األسرة، فيما 

سرتها بالوالدة(، إلى حين انتقال
ُ
ها إلى دورها بوصفها تعمل الفتيات في سن الطفولة واملراهقة في عائالتهن )أ

أًما في بيت الزوجية، األمر الذي يمكن أن يحمل معه احتمال تغير طبيعة العمل في بعض األحوال، 

 وخصوًصا عند االنتقال إلى مكان إقامة ذي طبيعة مختلفة، بمثل االنتقال من الريف إلى املدينة أو العكس. 

َمْن يقعن في فئتي )مطلقات( و)أرامل( أي حالتين اجتماعيتين، فأعدادهن  ، وما 6أما النساء العامالت مِّ

امرأة،  16في املئة على التوالي، فيمثلن مجتمعتين، بعدد إجمالي قدره  7وما نسبته  10في املئة، و 4نسبته 

خاصة. إذ يقع عبء املسؤوليات في املئة من إجمالي عينة الدراسة، فئة ذات مالمح  11وما نسبته 

االقتصادية واالجتماعية والتربوية على عاتق املرأة وحدها في ظل غياب دور الشريك كلًيا في حالة الترمل، 

-وجزئًيا في حالة الطالق، وهذا يقلل دخل األسرة ويخفض تالًيا من مالءتها االقتصادية، مما يدفع املرأة 

بذل جهد مضاعف في العمل قد يأتي على ما لها من أدوار أخرى داخل األسرة، إلى   -وربما ربة األسرة الوحيدة

خصوًصا إن كان عملها يتطلب منها قضاء أوقات طويلة خارج املنزل، وهذا يجعل أسر املطلقات واألرامل 

 أكثر هشاشة أمام تحديات الشرطين االجتماعي واالقتصادي، ومطالبهما، ويجعلهن أكثر قابلية لالستغالل،

 سواء في مجتمعاتهن األصلية أم في مجتمعات اللجوء االضطراري، بمثل حال عينتنا هذه.
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 املرأة السورية العاملة وحجم األسرة -و

سمْت عائالت النساء املشموالت 
ُ
تناولت استبانة الدراسة أيًضا حجم األسرة معبًرا عنه بعدد أفرادها. وق

سر التي يتراوح  3و 1يتراوح عدد األطفال فيها بين بالدراسة إلى أربع فئات: فئة األسر التي 
ُ
أطفال، ثم فئة األ

سر التي يتراوح عدد أطفالها بين  6و 4عدد أطفالها بين 
ُ
سر التي  9و 7أطفال، وفئة األ

ُ
أطفال، وأخيًرا فئة األ

 أطفال. 10يزيد عدد األطفال فيها على 

سر التي يتراوح  وتبين املعالجة اإلحصائية أن الفئة ذات الحجم األكبر
ُ
بين هذه الفئات األربع هي فئة األ

سرة ُممثلة ما نسبته  70أطفال، إذ بلغ عددها  6و 4عدد أطفالها بين 
ُ
في املئة من إجمالي عينة البحث.  55أ

مثل ما نسبته  45أطفال في املرتبة الثانية حجًما بواقع  3و 1وجاءت فئة األسر التي يعد أطفالها بين 
ُ
أسرة، ت

سر يتراوح عدد أطفالها بين ف 35
ُ
 7ي املئة من إجمالي عينة الدراسة. فيما شملْت الفئة الثالثة واملخصصة أل

مثل ما نسبته  11أطفال  9و
ُ
سرة ت

ُ
في املئة من إجمالي العينة املشمولة بالدراسة، فقد اقتصرت الفئة  9أ

 1سرة واحدة فقط، وبنسبة تقل عن أطفال على أ 10الرابعة املخصصة لألسر التي يزيد عدد أطفالها على 

 في املئة من إجمالي العينة.

ظهر توزع عينة البحث بحسب حجم األسرة6الجدول رقم )  ( يُ

 النسبة العدد عدد األوًلد

1-3  45 35 

4-6  70 55 

7- 9 11 9 

 1 1 فأكثر 10

 100 127 املجموع

 

 املستوى التعليمي للمرأة السورية العاملة -ز

فت اس تبانة الدراسة )املستوى التعلميي( للنساء املشموالت بعينة الدراسة في ست فئات أو صنَّ

مستويات تعليمية تتوافق مع النظام التعليمي وتصنيفاته وتسمياته في سورية، املجتمع األصلي للعينة 

 املدروسة، وهي )أّمي(، و)ابتدائي(، و)إعدادي(، و)ثانوي(، و)معهد متوسط( أو )جامعي(.

ن اإلحصاء األولي لنتائج الدراسة توزع النساء املشموالت بالعينة في مستويات التعليم املختلفة مع وبيّ 

مثل نسبة تقل عن 
ُ
في املئة  1وجود تفاوت في األعداد والنسب. ففيما شملْت العينة سيدة )أمية( واحدة، ت

الت على شهادة الدراسة من إجمالي العينة املدروسة، فقد أظهرت أن نسبة النساء العامالت الحاص



 
 17 

، مجموع أفراد العينة. وتأتي النساء 143امرأة عاملة من أصل  46في املئة، وبواقع  32اإلعدادية تبلغ 

في املئة من  30الحاصالت على شهادة الدراسة الجامعية ثانًيا من حيث العدد والنسبة، إذ يمثلن ما نسبته 

لة بعينة الدراسة، فيما تساوى عدد النساء العامالت ونسبتهن امرأة عاملة مشمو  43إجمالي العينة، وبواقع 

َمْن حملن شهادتي الدراسية الثانوية العامة واملعهد املتوسط بواقع   12.5امرأة لكل منهما، وما نسبته  18مِّ

 في املئة من إجمالي العينة لكٍل منهما.

ظهر توزع عينة البحث بحسب املستوى التعليمي7الجدول رقم )  ( يُ

 النسبة  العدد ملستوى التعليميا

 1 1 أمي

 12 17 ابتدائي

 32 46 إعدادي

 12.5 18 ثانوي 

 12.5 18 معهد متوسط

 30 43 جامعي

 100 143 املجموع

 

 قبل النزوح، واتجاهاته العامة، 
ً

هذه األعداد والنسب تش ي ببعض سمات مجتمع العمل السوري إجماال

العمل ومخرجاتهما أكثر مما تفصح عن طبيعة هذا املجتمع وأحواله بعد وعالقته بالنظام التعليمي، وسوق 

نزوح أفراده، وتدبرهم شؤون حيواتهم في ظل شرط جديد كلًيا. إذا إن فئتي العامالت الحاصالت على 

فرًدا من إجمالي عدد العينة املدروسة وما نسبته  61شهادتي التعليم املتوسط والجامعي تؤلفان عدًدا قدره 

منه، إن السمة املشتركة بين هاتين الفئتين ليست التقدم في مستوى التحصيل العلمي فحسب، بل  42.5

التخصص املتضمن في مستوى التحصيل العملي. فمن املعروف واملألوف في نظام التعليم السوري أن 

سطة والعالية. التخصص املعرفي والعملي يبدأ بعد مرحلة التعليم الثانوي، أي في مرحلتي الدراسة املتو 

وهذا يش ي بدوره في تركيبة مجتمع العمل السوري، ومستوى تطوره، األمر الذي ال يجد له ترجمة في واقع 

 هؤالء النساء في مجتمع العمل الحالي داخل محيط النزوح االضطراري.

تدائي لكن، وفي السياق ذاته، ال يمكن عّد األعداد الخاصة بمستويات التعليم األدنى ونسبها، االب

واإلعدادي والثانوي، مستقرة ونهائية. إذ ُيحتمل _إلى حد بعيد_ أن املجريات السياسية والعسكرية واألمنية 

في مجتمع هؤالء النساء قد شاركت في قطع املسيرة التعليمية لعدد منهن، ولذلك ال يمكن عّد صورة 
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ما يمكن النظر إليها بوصفها محصلة لواقع املستوى التعليمي للعينة املشمولة بالبحث نهائية وثابتة، بقدر 

الحال في املجتمع األصلي لعينة الدراسة، ُيرجح أن يصدق هذا التقدير خصوًصا إذا أخذنا بالحسبان أن 

وطعت 
ُ
طعت أو ق

ُ
فئتين عمريتين في سن التحصيل الدراس ي يمكن أن تكون مسيرة أفرادهما التعليمية قد ق

سنة، وعددهما  25و 19سنة وفئة ما بين  18و 15األصلي، أي فئة ما بين بفعل مجريات الحال في مجتمعهما 

 في املئة من إجمالي العينة املدروسة في البحث. 17فرًدا، ُيمثلن مجتمعتين ما نسبته  24الكلي 

 

 املرأة السورية العاملة والحرفة السابقة في سورية -ح

ظهر املعالجة اإلحصائية لعينة البحث توزع أفرادها 
ُ
بحسب األعمال التي زاولنها في سورية قبل لجوئهن ت

في املئة من  43امرأة ربة منزل قبل نزوحها، وهذا العدد ُيمثل ما نسبته  62االضطراري وفق ما يأتي: عملْت 

 أن هذه النسبة املرتفعة لربات البيوت _كما سبقت اإلشارة إليه_ تعكس 
ّ

مجمل حجم العينة املدروسة. إال

ا للعمل ولنظرة املجتمع السوري في األرياف إلى نشاط املرأة أكثر مما تعكس حقيقة مفهوًما مختلًف 

اقتصادية في سياق اجتماعي وثقافي مختلف. فعمل املرأة ربة منزل في الريف السوري خصوًصا، ال يعني أنها 

هن ومزارعهن غير منتجة اقتصادًيا. فالنساء الريفيات السوريات معظمهن إن لم يكن كلهن_ يعملن في أرض

من دون أن يعددن أنفسهن منتجات باملعنى االقتصادي، أي إنهن يحققن عائًدا اقتصادًيا فعلًيا ألسرهن 

ناتًجا من العمل الزراعي في ممتلكات أسرهن. لذلك ال يمكن املطابقة، في هذا السياق بين )ربة منزل( 

.
ً

 و)عاطلة عن العمل(، إذ سيكون ذلك مضلال

الثانية _من حيث العدد والنسبة_ النساء اللواتي عملن موظفات عند آخرين، سواء في تأتي في املرتبة 

امرأة من إجمالي عدد أفراد العينة،  34الحكومي أو الخاص. وعدد هؤالء املوظفات يبلغ -القطاع العام

 في املئة من حجم العينة الكلي.  24ُيمثلن ما نسبته 

ات في مؤسسات حكومية أو خاصة وعدد النساء اللواتي يتكامل عدد السيدات اللواتي عملن موظف

 15ُيمثلن ما نسبته  22عملن في التدريس قبل اضطرارهن إلى اللجوء في تركيا. وعدد هؤالء السيدات يبلغ 

في املئة من إجمالي حجم العينة املدروسة. ويبلغ مجموع الفئتين املنتجتين اقتصادًيا ملصلحة اآلخر وبصورة 

 في املئة من الحجم اإلجمالي للعينة.  39رأة، أي ما نسبته ام 56مباشرة 

، ُيمثلن 20أما فئة النساء اللواتي هجرن مقاعد الدراسة ولجأن إلى هذه املنطقة في تركيا، فبلغ عددهن 

في املئة من الحجم اإلجمالي لعينة الدراسة. أما بقية النساء العامالت املشموالت بالبحث  14ما نسبته 

 ي أعمال مختلفة: محاميتان وطبيبة وصيدالنية وممرضة.فتوزعن ف
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 ( يبين توزع العينة بحسب الحرفة السابقة في سورية8الجدول رقم )

 النسبة العدد الحرفة السابقة

 43 62 ربة منزل 

 24 34 موظفة )قطاع عام وخاص(

 1 2 محامية

 14 20 طالبة

 15 22 مدّرسة

 1 1 طبيبة

 1 1 صيدًلنية

 1 1 ممرضة

 100 143 املجموع

 

فئات فرعية بحسب معايير اقتصادية بحتة تحددها أعمالهن. إذ  3يمكن أيًضا تقسيم أفراد العينة إلى 

يمكن افتراض فئة ربات البيوت مجموعة مستقلة، والعامالت كلهن بمختلف أعمالهن، سواء العمل الحرفي 

ن العام والخاص؛ فئة مستقلة ذات مواصفات املستقل أم العمل املأجور ملصلحة آخرين في القطاعي

ظهر املعالجة 
ُ
مختلفة، والطالبات فئة ثالثة لها أيًضا سماتها االجتماعية والعمرية الخاصة. بهذا االفتراض ت

ربة  62امرأة في مقابل  61اإلحصائية أن عدد النساء العامالت بأجرة يساوي تقريًبا عدد ربات البيوت بواقع 

اس ي أن تصور مفهوم ربة املنزل ال يتعارض مع نشاط اقتصادي ذي مردود على اقتصاد منزل، من دون تن

ا فنسبة النساء العامالت بأجرة في بيئاتهن األصلية قبل النزوح االضطراري 
ً
األسرة في األرياف السورية. إذ

 من 
ً

مثل أقل قليال
ُ
مالمح قوة العمل  في املئة من أفراد العينة املشمولة بالبحث. وهذا ملمح مهم من 50ت

 السورية قبل الثورة، ويعكس في اآلن ذاته صورة ثقافة العمل في املجتمع السوري ودور املرأة فيها.
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املرأة السورية العاملة في الريحانية: دوافع وأسباب الدخول في سوق  -2

 العمل

أعمالهن، وأدوارهن هل انعكس الواقع الفعلي لنشاط النساء العامالت املشموالت في البحث، وطبيعة 

االقتصادية واالجتماعية في بيئاتهن األصلية على حياتهن وأعمالهن وأدوارهن الجديدة بعد اللجوء 

االضطراري في تركيا؟ وبصورة ملموسة أكثر: هل عملت النساء املضطرات إلى النزوح في األعمال والحرف 

 دي مكافئ ملا كنَّ يجنينه في أعمالهن السابقة؟.التي مارسنها في موطنهن؟ وهل أوضاع العمل ومردوده االقتصا

قبل دراسة املستوى اإلحصائي وتحليله ال بد من التعرف إلى الدوافع واألسباب التي دفعت النساء 

املشموالت بالبحث إلى العمل في مجتمع اللجوء االضطراري، والقبول بأعمال وشروط عمل في غاية السوء 

ردود االقتصادي أم لجهة األوضاع املحيطة ببيئة العمل. وهنا ال بد من في بعض األحيان سواء لجهة امل

توضيح الفارق بين بيئة يتوفر فيها الحد األدنى النظري _في األقل_ الختيار العمل في املجتمع األصلي 

واالضطرار إلى قبول أي عمل لسد حاجات األسرة في مجتمع اللجوء االضطراري. فما من شك في أن الرغبة 

العمل أو االضطرار إليه حاصل في األحوال كافة بالنسبة إلى أفراد العينة جميًعا في مجتمعهم األصلي،  في

لكن التغيرات العاصفة في أثناء مدة زمنية قصيرة نسبًيا، وضمن شروط غير مألوفة، فرضت عليهن واقًعا 

ولى. ففي األحوال الطبيعية يملك جديًدا، استجبن له بصورة مختلفة عما كانت عليه في األحوال العادية األ 

أفراد مجتمع ما القدرة على التخطيط لحيواتهم وفق شرطهم املوضوعي االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

ِّ أن ما طرأ على املجتمع السوري عشية الثورة خلق واقًعا جديًدا وزمًنا 
ّ

وبحدود قدراتهم بوصفهم أفراًدا، إال

لى خيارات حاسمة واستثنائية. فجابهت فئات داخل املجتمع سياسًيا، وما جديًدا لعموم السوريين دفعهم إ

تبعه من فرز استناًدا إلى أسس مختلفة، سياسية ومناطقية وأيديولوجية، ومن ثم القتال والنزوح وفقدان 

البيوت واألعمال وموارد الرزق وتفتت العائالت بين دول ومناطق خاضعة ألجندات سياسية متباعدة، 

اقتصادية وأمنية ومؤسساتية متباينة، دفع ويدفع أعداًدا متزايدة من السوريين إلى إجراء تدبيرات  وأوضاع

سريعات ومرتجالت يفتقدون فيها عناصر األمان واالستقرار النفسيين بوصفهم أفراًدا، وتضعهم ضمن 

سًرا، والقبول بيئات اجتماعية جديدة، وهذه تضطرهم إلى إجراء تسويات للحد من خسائرهم أفراًدا 
ُ
وأ

 بالحد األدنى املتوفر، سواء كان على صعيد العمل أم السكن أم تربية األطفال والعالقات االجتماعية.

ا وجدت النساء العامالت 
ً
أنفسهن في وضع عاصف مستجد وفي بيئة جديدة  -أفراد العينة املدروسة-إذ

ن مجدًدا. وقد قدمْت النساء املشموالت بالبحث ال بد أن تدفعهن إلى إعادة ترتيب أولوياتهن وتعريف أدواره

ا في مجتمع اللجوء االضطراري. وهذه األسباب/ الدوافع 
ً
 وحرف

ً
خمسة أسباب أو دوافع ملزاولتهن أعماال

 بحسب ترتيب تكرارها هي:
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 مساعدة الزوج أو الوالد في مصروف البيت -أ

دها في كسب رزق أسرتها، وهو استمرار _في وهذا يعني أن دور العاملة هنا مكمل لدور زوجها أو وال 

 غالب األحوال_ ملا كانت تقوم به في األحوال املعتادة في مجتمعها األصلي. 

 

 غياب املعيل الذكر بفعل الوفاة أو اًلستشهاد أو اًلعتقال -ب

ه الحال يكون جاء في املرتبة الثانية من حيث تكراره بوصفه سبًبا دافًعا ألفراد العينة إلى العمل. في هذ 

 لدور الزوج الغائب غالًبا. وبطبيعة الحال، فإن تصنيف أشخاص في فئة 
ً

عمل النساء اضطرارًيا، وشغال

)معتقل( أو )شهيد( تحول إلى تصنيف اجتماعي شائع جًدا في املجتمع السوري ومسَّ بآثاره االجتماعية 

امالت _في هذه الحالة_ قمن بدورهن في العمل واالقتصادية املاليين من أفراد هذا املجتمع. بعض النساء الع

خارج املنزل للمرة األولى، لذا فإن هذا الدور مثل عبًئا أكبر عليهن بما تطلبه ذلك من تكيف مع شروط عمل 

 واجهنها ألول مرة ضمن بيئة اجتماعية جديدة. 

 

 سد حاجات األسرة إلى معيل بفعل غياب فرصة عمل للزوج -ج

نة بناء على هذا املسبب في املرتبة الثالثة من حيث تكراره. وُيرجح أن يكون هذا جاء عمل نساء العي 

الوضع ناجًما عن طبيعة النشاط االقتصادي في مجتمع اللجوء االضطراري، )مجتمع مدينة الريحانية 

جنوبي تركيا(. فقد أسلفنا بأن الريحانية هي منطقة زراعية، وأن العمل الزراعي ال يتطلب مهارات 

استعدادات خاصة، ثم إن أجوره تكون منخفضة عادة، بينما زيادة عرض اليد العاملة يفسح املجال أمام و 

أرباب العمل في خفض أجورها مع غياب أي تغطية صحية أو اجتماعية للعاملين، ومن ثمَّ فإن احتمال أن 

ألفراد أسرته أكبر  يعثر شخص غير مؤهل حرفًيا، ومضطر إلى ممارسة أي عمل يسد حاجات الحد األدنى

ا أفضل في العمل وبيئته. ولذا فإن وفرة الشغل 
ً
، ويتطلبون شروط

ً
من االحتماالت الخاصة بأفراد أكثر تأهيال

في األعمال الزراعية على الرغم من محدودية مردوده االقتصادي وغياب أي صورة من صور الضمان فيه 

 ى العمل فيه.دفعت أعداًدا أكبر من اإلناث، قياًسا بالذكور، إل

 

 عجز الزوج أو الوالد عن العمل بفعل املرض أو اإلصابة -د

وهو السبب الذي قدمته مجموعة أخرى من النساء املشموالت بالدراسة لدخولهن إلى سوق العمل في  

مجتمع اللجوء، وهذه املجموعة جاءت رابعة من حيث عدد تكرارها بوصفا دافًعا للعمل. وأحوال هذه 

اد تتطابق وتتكامل مع أحوال املجموعة الثانية التي اضطرت العامالت فيها إلى العمل بفعل املجموعة تك
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أو استشهاده أو اعتقاله. والفارق بينهما هو وجود فرد إضافي، الرجل/ املعيل السابق، املعيل الذكر وفاة 

لم تعد هذه الحال نادرة  الحال،لكن في حال القعود عن العمل بسبب املرض أو اإلصابة املعّوقة. وبطبيعة 

في املجتمع السوري بعد ست سنوات من الثورة والقتال وتدمير البيئات املحلية، فأعداد املعوقين بفعل 

التعذيب أو القصف أو املشاركة في القتال تزداد ازدياًدا يومًيا، ومعها تزداد أعباء األسر التي تتكبد عناء 

قد خرج من دائرة األفراد املنتجين. واألرجح أن تتحول فئة األفراد فرد معوق ورعايته، إضافة إلى أنه  تطبيب

املعوقين وجرحى األعمال القتالية إلى ملفين اقتصادي واجتماعي ضاغطين، بما تتطلبه أحوال هؤالء من 

 رعاية وتأهيل وتعويضات وما سواها، على أي جهد يهدف إلى إعادة االستقرار في املجتمع السوري.

 

 األسرة في مصروفهامساعدة  -هـ

جاء في املرتبة الخامسة، من حيث تكراره سبًبا للدخول إلى سوق العمل في مجتمع اللجوء االضطراري.  

ا بأي حال 
ً
وهذا الدافع يشمل الفتيات العزبات في عينة البحث. وهذا الدور للفتيات العزبات ليس مستحدث

س به من الفتيات العزبات في مجتمعهن األصلي، األمر بفعل اللجوء، بل األغلب أنه استمرار لدور جزء ال بأ

الذي ينطبق خصوًصا على الفتيات الريفيات اللواتي تعمل أسرهن في العمل الزراعي سواء لفائدتها أم 

 لفائدة آخرين.

 

 املرأة السورية العاملة في الريحانية: مشكالت العمل وصعوباته -3

اجتماعية مهمة بين املجتمعين السوري والتركي، وخصوًصا سبقت اإلشارة إلى وجود تشابهات ثقافية و 

بين البيئتين االجتماعيتين للسوريين شمالي سورية واألتراك جنوبي تركيا، نتيجة عوامل تاريخية وثقافية 

ا مساعًدا ألعداد كبيرة من السوريات والسوريين وجدوا أنفسهم فجأة 
ً
ل شرط

ّ
وإثنية عدة. وهذا التشابه مث

 رج أرضهم.مقذوفين خا
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 ( يبين توزع العينة بحسب قطاع العمل في مجتمع اللجوء9جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد قطاع العمل

 49 70 الزراعة

 14 20 التعليم

 2 3 الصحة

 28 40 العمل املنزلي

 7 10 حرف مختلفة

 100 143 املجموع

 

 قطاع الزراعة -أ

ظهر املعالجة اإلحصائية الستبانة ال
ُ
امرأة مَمْن شملهن البحث يعملن حالًيا في قطاع  70بحث أن ت

ل ما نسبته 
ّ
في  49الزراعة ضمن بيئة اللجوء االضطراري في مدينة الريحانية جنوبي تركيا، وهذا العدد ُيمث

ل نصف  143املئة من حجم العينة املشمولة بالبحث، وعددها 
ّ
سيدة. واألرجح أن هذا العدد، الذي ُيمث

املدروسة، يعكس حاجة الطرفين، أو إنه حاصل ترجمة حاجات الطرفين، أي مجتمع  حجم العينة

ل، مجتمع منطقة الريحانية جنوبي تركيا، يعتمد  ل. فاملجتمع املستقبِّ الوافدين املضطرين واملجتمع املستقبِّ

يصة وغير في اقتصاده على الزراعة، وُيوفر مجتمع اللجوء االضطراري له حاجته من األيدي العاملة الرخ

الخاضعة لقوانين العمل املحلية، وما تتطلبه من تكلفة إضافية، باملقابل يقدم أفراد مجتمع اللجوء 

بالسعر الذي يحدده رب العمل ما داموا ال يملكون خيارات أخرى. وإضافة إلى تدني  االضطراري جهدهم

ضيف، فإن  700إلى  600األجور في مجال العمل الزراعي الذي يبلغ متوسطه ما بين 
ُ
ليرة تركية في املجتمع امل

العامالت الزراعيات يعانين مماطلة أرباب العمل في دفع أجورهن كاملة والتأخر في مواعيد دفعها مثل صور 

مختلفة من االستغالل واالستثمار وسوء املعاملة اليومية، وهذه جميًعا ال ضابط لها، وال رادع من قانون 

ساعة عمل  12و 10ساعات العمل اليومي الطويلة واملرهقة التي تتراوح بين أو ُعرف ثابت، ُيضاف إليها 

 لعوامل الطقس السيئة في البرد والحر، ثم 
ً
يومًيا، وتكون النساء العامالت طوال ساعات العمل هذه عرضة

هم وتوفير إن غياب املرأة العاملة هذا الزمن كله خارج منزلها ينعكس في عالقاتها بأطفالها، ودورها في رعايت

حيث يغيب األب فيها لسبب أو  -وهي كثيرة في عينتنا -حاجاتهم وتربيتهم في املنزل، وخصوًصا في هذه األحوال

آخر. وُيضاف إلى ما سبق كله من عقبات ومشكالت تحوط بالعامالت السوريات في الريحانية، صعوبات 

العمل، سواء من حيث بعدها أم ندرة  التنقل بين املنزل ومكان العمل املتغير بحسب املواسم ومواقع

 خطوط املواصالت وتقطعها وأجورها.
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 قطاع العمل املنزلي -ب

لن ما نسبته  40تأتي العامالت في مجال العمل املنزلي في املرتبة الثانية من حيث العدد؛ 
ّ
 28عاملة، وُيمث

لسوريات العامالت في هذا القطاع في املئة من مجمل حجم العينة املدروسة. واألعمال التي تمارسها النساء ا

في الريحانية هي طيف من أشغال ال تتطلب مكاًنا محدًدا ملمارسة العمل، وال تحتاج إلى رأس مال كبير 

سرة، وتعتمد بالدرجة األولى على مهارة هؤالء العامالت، وخبرتهن 
ُ
ُيوظف فيها، بل تجري داخل مسكن األ

ف في املتراكمة في هذه األشغال املتنوعة. و  أهم األعمال التي تمارسها العامالت الالجئات في بيوتهن مما ُيصنَّ

فئة )العمل املنزلي(: تصنيع املؤونة البيتية املختلفة )ملوخية/ مخلالت/ مواد غذائية مختلفة/ مكدوس( 

 يقمن به لصالح آخرين بأجرة أو بنسبة، ووجبات املط
ً

بخ وغيرها بقصد طرحها في األسواق أو بوصفها عمال

السوري، وتصنيع الحلويات السورية واملربّيات، وتصنيع األجبان واأللبان، املعجنات، وخلطات األعشاب، 

وتجهيز مواد الزينة الخاصة بالحفالت، وتصنيع إكسسورات نسائية، وبيع املالبس السورية في املنزل، وبيع 

لبسة مستعملة، وجمع بقايا املواد مواد التجميل، ونسج املالبس الصوفية، والخياطة املنزلية، وبيع أ

 البالستيكية وبيعها.

عاني النساء العامالت في هذا القطاع ثالث مشكالت رئيسة، أوالها ساعات العمل الطويلة، إذ تتطلب 
ُ
ت

، نظًرا إلى أن عملية اإلنتاج 
ً

صناعات بضائع وسلع من النوع املذكور أعاله لطرحها في السوق زمًنا طويال

جهد شخص أو شخصين، ُيضاف إلى ذلك عقبة ثانية تتمثل في غياب سوق قوي لتصريف برمتها تجري ب

املنتجات، فهذه األعمال معظمها موجهة إلى املجتمع املحلي والالجئين السوريين املوجودين في املحيط، لذا 

وجه العامالت يكون حجم التصريف محدوًدا، وغير قابل للتوسع في األحوال معظمها. أما املشكلة الثالثة في 

في قطاع العمل املنزلي فتظهر في حصيلة عملهن، حيث املردود املادي الضعيف الذي ال يغطي حاجات 

 األسرة.

 

 قطاع التعليم -ج

جاء قطاع التعليم في املرتبة الثالثة من حيث عدد النساء العامالت فيه. فقد أظهرت املعالجة 

عدد الكلي ألفراد العينة، يعملن في قطاع التعليم، وهذا ، ال143امرأة عاملة من أصل  20اإلحصائية أن 

ل ما نسبته 
ّ
في املئة من حجم العينة املدروسة. املالحظة األولى في ما يخص هذا القطاع هي  14العدد ُيمث

لن ما نسبته  43التفاوت بين عدد حامالت الشهادة الجامعية، بواقع 
ّ
في  30امرأة شملتها عينة البحث، يمث

في  50إجمالي حجم العينة، وعدد العامالت في قطاع التعليم في مجتمع اللجوء، أي إن أكثر من  املئة من

املئة من النساء حامالت الشهادة الجامعية يعملن في أعمال ال تالئم تحصيلهن املعرفي، ومنهن َمْن عملن في 

 مجتمعهن األصلي في قطاع التعليم في سورية.
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ت تأتي في املرتبة األولى من حاجة العامالت في مجتمع اللجوء إلى ترتيب واألرجح أن مسوغات هذا التفاو 

 أن النساء العامالت في قطاع التعليم في مجتمع 
ّ

أولوياتهن والقبول بأي عمل يعود بدخل على أسرهن. إال

ظهر املشكالت التي يعانينها في هذا ال
ُ
قطاع. إذ اللجوء يقدمن مزيًدا من األسباب التي تسوغ هذه النسبة، وت

إن غياب القوانين الناظمة لعمل النساء الالجئات يجعلهن ُعرضة لالستغالل من ممولي املدارس. فممولو 

املدارس الخاصة بالسوريين في تركيا معظمهم أفراد مرتبطون بتنظيمات أيديولوجية من نوع معين، 

ح لهم فرصة التهرب من توفير ويملكون عالقات خاصة مع مؤسسات الدولة في تركيا، وهذا االمتياز ُيتي

رواتب عادلة وحقوق وضمانات صحية واجتماعية للعاملين عندهم، ويسمح لهم أيًضا بتمرير برامج 

سياسية وعقائدية خاصة. ومن هذا الواقع تنتج مسألة ال تقل خطورة، تتمثل في املحسوبية واملحاباة التي 

، إذ تتحول )الوساطة( ُيمارسها ممولو ومديرو قطاع التعليم السوري في مج
ً

تمع اللجوء في تركيا إجماال

استناًدا إلى القربى الدموية أو األيديولوجية أو املناطقية إلى عامل حاسم لالنخراط في هذا القطاع على 

 حساب األهلية والخبرة. 

عامالت ومع هذه العيوب التي يتصف بها العمل في قطاع التعليم في مجتمع اللجوء في الريحانية، فإن ال

مة 
ّ
ليرة تركية فقط. هذا األجر  800فيه يعانين أيًضا من انخفاض األجور، إذ تبلغ أجرة املدّرسة أو املعل

الهزيل، قياًسا بأجور العاملين في قطاع التعليم في تركيا من جهة وبأسعار السلع والخدمات في مجتمع 

طبيعة الحال عن معادلة، طرفاها املمولون اللجوء في تركيا، وبعدد ساعات العمل الطويلة أيًضا، ناجم ب

وإدارات هذه املدارس من جهة، والعامالت في هذا القطاع من جهة ثانية. فاملمولون _مثلما سبقت اإلشارة_ 

ال يقدمون سوى الحد األنى من األجر مع غياب كامل ألي ضمانات صحية واجتماعية، ويستهدفون تحقيق 

عمل في هذا القطاع، األرباح التي تتحقق فعلًيا من غياب الضمانات املشار أكبر قدر ممكن من األرباح من ال

إليها، إضافة إلى تقليص األجور إلى الحد األدنى، ثم إن العامالت مضطرات إلى القبول بالعمل وشروطه 

ع وأجرته نظًرا إلى غياب أي خيارات فعلية أخرى أمامهن. وهذا الجانب يتكامل مع شكوى العامالت في قطا

ساعات. هنا أيًضا،  9التعليم من ساعات العمل الطويلة أيًضا. إذ يبلغ عدد ساعات العمل في هذا القطاع 

مثل قطاعات العمل األخرى، تتعرض النساء العامالت لالستغالل بمنحهن أجوًرا متدنية ال تتناسب مع 

العامالت في القطاع الزراعي، تشغيلهن ساعات طويلة. هذا الغياب الطويل عن البيت يؤثر، مثلما في حال 

 على عالقة هؤالء العامالت بأطفالهن ودورهن املحوري في تربيتهم، ونقل معايير املجتمع وقيمه إليهم.
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 القطاع الصحي -د

أما عدد النساء العامالت في القطاع الصحي في مجتمع اللجوء، فيبلغ ثالث عامالت فقط، ُيمثلن نسبة 

حجم العينة املدروسة. وهن يعانين أيًضا املشكالت كلها التي تعانيها العامالت في  في املئة من 2ال تزيد على 

القطاعات األخرى، وأكثرها خصوصية: غياب جهة إشراف قانونية في ما يخص العمل ونظامه وساعاته 

تركية، الطويلة وتقدر بعشر ساعات يومًيا، ُيضاف إليها مشكلة نوعية تتعلق بصعوبة التعامل مع األدوية ال

 800بسبب غياب معرفتهن باللغة التركية.  ثم إن األجر في حال النساء العامالت في القطاع الصحي، بين 

ليرة تركية، ال ُيلبي كفاية أسر العامالت فيه، حالهن في ذلك حال العامالت في قطاعات العمل  1200و

 األخرى في مجتمع اللجوء االضطراري.

 

 في الريحانية: سبل تحسين شروط العملاملرأة السورية العاملة  -4

من دون استثناء قد عددن عملهن  -أفراد العينة-على الرغم من أن النساء السوريات العامالت جميعهن 

موقًتا، ويردن العودة إلى سورية في حال استقرت األمور، فإنهن باملقابل في كل قطاع يعملن فيه، قد طالبن 

تحسين أوضاع العمل املجحفة برأيهن. وفي ظل غياب جهات سورية بضرورة وجود شروط عدة من شأنها 

وتركية ودولية داعمة للمرأة العاملة في املدينة بحسب إفادة أفراد العينة، فإن هناك مطالب عدة من شأنها 

 تخفيف وطأة الشروط القاسية لعمل النساء في القطاعات املختلفة من العمل.

ينة أن ما من شأنه تحسين شروط العمل هو وجود جهة تنظم العمل ففي قطاع الزراعة، رأى أفراد الع

في الحقوق والواجبات، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل، وأوقات الراحة، ورفع األجور، والتشديد على 

 ضرورة وجود جهة سورية مختصة بشؤون املرأة العاملة.

للسوريين بقوانين محددة، وتأمين  أما في قطاع التعليم، فكانت املطالب تشمل تنظيم قطاع التعليم

 فرص العمل ألصحاب الشهادات، وضرورة رفع األجور أيًضا.

وتشابهت مطالب قطاع الصحة بقطاع التعليم، من حيث وجود جهة تركية رسمية تنظم العمل، وزيادة 

 فرصه في القطاع الصحي التركي.

ي ضرورة وجود جهات سورية داعمة أما القطاع املنزلي، فانحسرت مطالب تحسين شروط العمل فيه ف

 لعمل املرأة املنزلي املستقل.
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 استنتاجات

مع توزع املرأة السورية في مدينة الريحانية في قطاعات عمل عدة بالنظر إلى فرص العمل املتاحة لها، 

يبدو واضًحا أن طموحها املرحلي يتمثل في تحسين بعض شروط العمل في ظل واقع ما تزال تنظر إليه 

 وصفه موقًتا.ب

وفي األحوال كافة، تدير املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية حياتها في مسارين: فهي من جهة تسعى 

وبكل ما أوتيت من تحّمل وصبر لسد )ثغرات الحياة( الصعبة التي تواجهها في دخولها إلى سوق العمل التركي 

ن جهة أخرى إلى حياتها بوصفها موقتة وغير دائمة، وهو بشروطه غير املنصفة كلها في واقع الحال، وتنظر م

 ربما ما يساعدها في تقبل حياتها واملض ي بها. 

واعتماًدا على الدراسة امليدانية للنساء السوريات العامالت في مدينة الريحانية، نورد أهم الخصائص 

 العامة ملجتمع النساء السوريات العامالت:

، بفعل 2014و 2012نساء العامالت )عينة الدراسة( بين عامي تركزت نسبة النزوح الكبرى لل .1

تصاعد وتيرة العنف في الشمال السوري واستهداف النظام السوري املتكرر لتلك املناطق 

 بالصواريخ والبراميل، عالوة على االشتباكات واملعارك.

لسوري وخصوًصا غالبية نساء العينة قدمن من األرياف، فالنزاعات املسلحة تركزت في الريف ا .2

 في الريف الشمالي.

، وهذا أمر طبيعي لكون هذه 35-26تركزت النساء العامالت من عينة الدراسة في الفئة العمرية  .3

الفئة من النساء هي األكثر قدرة على العمل عموًما، والعمل في القطاع الزراعي خصوًصا مقارنة 

عمل الزراعي، لكون النساء معظمهن بالفئات العمرية الصغرى والكبرى، وكذلك الخبرة في ال

 قادمات من بيئة ريفية، ولهن خبرة في شؤون العمل الزراعي.

النساء العامالت معظمهن في عينة الدراسة من املتزوجات، واللواتي يحتجن إلى العمل ملساعدة  .4

أزواجهن أو لغيابهم بسبب مجريات الثورة السورية، وما خلفته من موت وتغييب وإصابات 

 ة.جسدي

سر نساء العينة  .5
ُ
 أفراد. 6إلى  4هو تبين أن متوسط عدد أفراد أ

كان املستوى التعليمي لغالبية النساء العامالت في عينة الدراسة أقل من جامعي، والنسبة  .6

 الكبرى هن ربات منزل، لم يخبرن العمل سابًقا حين كّن في سورية.

ئية لتوافر فرص العمل، وأيًضا توافر كان القطاع الزراعي األكثر جذًبا لليد العاملة النسا .7

 املهارات التي ال تحتاج إلى مستوى تعليمي عال مقارنة بالتعليم والصحة.

أجمعت نساء العينة على ضرورة تحسين شروط العمل في القطاعات جميعها بطريقة وجود  .8

 جهات تنظم العمل وتحسن األجور.

 ن في العودة إلى سورية.أبدت النساء العامالت )عينة الدراسة كاملة( رغبته .9
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 فريق عمل الدراسة

 باحث رئيس: خليل الحاج صالح

 :الفريق امليداني

 وضحة العثمان )باحثة ومشرفة بيانات(

 رغد الحسن

 نور الحجي

 املشرف العلمي على البحث: د. حسام السعد
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 امللحقات

 )استبيان الدراسة(

 مركز حرمون للدراسات املعاصرة

 يةوحدة البحوث االجتماع

 استبيان دراسة

 واقع املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية التركية

 عزيزتي املبحوثة:

يهدف هذا االستبيان إلى استقصاء واقع املرأة السورية العاملة في مدينة الريحانية، واملشكالت  -أ

 التي تواجهها، واملطالب التي تحتاج إليها لتحسين شروط العمل.

 ي االستبيان سرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فحسب.املعلومات الواردة ف -ب

 نرجو اإلجابة بكل موضوعية ملا فيه من فائدة للبحث ولك في آن مًعا. -ج

 

 القسم األول: البيانات العامة

     العمر )بالسنوات( 1

    عزبة الحالة االجتماعية 2

    متزوجة  

    مطلقة  

    أرملة  

أخرى )تذكر(   

.......... 

   

     املستوى التعليمي 3

    ريف )يذكر( مكان اإلقامة األصلي 3

    مدينة )يذكر(  

سنة اللجوء إلى تركيا )الشهر  4

 والسنة(

    

     عدد األوالد 5

 القسم الثاني: توزع املرأة السورية في األعمال
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     العمل السابق في سورية 1

     قطاع العمل 2

     ل الحاليتوصيف العم 3

    خارج املنزل  مكان العمل 4

    داخل املنزل   

    أخرى )تذكر(  

     عدد ساعات العمل اليومية 5

     هل توجد عطلة أسبوعية؟ 6

     متى بدأت العمل؟ في الريحانية 

    نعم هل تنقلت في أكثر من عمل؟ 

    ال  

     في حال تنقلت، ما هي األسباب؟ 7

توسط الراتب الشهري/ م 8

 اليومي

    

 القسم الثاني: عمل املرأة )األسباب والصعوبات(

ما هي األسباب التي دفعتك إلى  1

 العمل؟

يرجى ذكر األسباب بالترتيب 

 بحسب األهمية

    

كيف تصفين العالقة مع رب  -2

 العمل؟

    جيدة

    عادية

    سيئة 

    أخرى )تذكر( 

املردود املادي هل تظنين أن  3

 كاف لحياة كريمة؟

    نعم، ملاذا؟

    ال، ملاذا؟

هل تعمل امرأة أخرى في  4

  األسرة؟

    نعم

    ال

ما هي طبيعة  إذا كانت تعمل 5

 عملها؟

   

    وما هو مردودها؟
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ما هي أهم املشكالت التي  6

تواجهك في العمل على األصعدة 

 كافة؟

ألكثر )يرجى ترتيبها بحسب ا

 صعوبة(

    

هل توجد جهة تركية تنظم  7

 العمل والحقوق الخاصة بك؟

    

هل توجد جهة سورية تتابع  8

شؤونك الخاصة في مجال 

العمل )قوانين/ تثقيف 

 وغيرها(؟

    

هل توجد جهة سورية أو  9

أجنبية دعمتك لدخول سوق 

 العمل )دورات/ تمكين...إلخ(؟

    

التي يجب  ما هي املطالب برأيك 10

أن توجد لتحسين شروط 

 العمل؟

    

     هل تعدين عملك موقًتا؟ 11

هل تفكرين بالعودة إلى سورية  12

 في حال وجدت منطقة آمنة؟

    

ما هي وجهة نظرك في شروط  13

الحياة في الريحانية والسبل التي 

من شأنها تحسين مستوى 

 الحياة؟
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