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المقدمة
نضم ةركز أحباث البحر األبيض املتوسط "ةيميبوليس" جباةع ةيميبول حرم اخلليج ،ورش عمل بتاريخ  28ةايو
 .2116مت ةن خالهلا ةناقش الصعوبات اليت تواجه األكادمييني العرب املدقيمني برتكيا وآليات ةعاجلتها.
أقيمت هذه الورش مبشارك عمد كبري ةن اخلرباء واألكادمييني األتراك والعرب .وكان ذلك يف جلستني عدقب
الكلم االفتتاحي لرئيس جاةع ةيميبول ،أ .د .صباح المين أيمين.
يف اجللس األوىل ناقش السيم عمر فاروق كوركماز املستشار برئاس الوزراء ،املشاكل والتحميات النامج عن
ةغادرة األكادمييني العرب لبلماهنم وجاةعاهتم .أةا يف اجللس الثاني كانت ةماخل أ .د .بكري بريات أوزإباك ةمير
ةركز أحباث البحر األبيض املتوسط ،حول اآلليات والسبل الالزة ملواجه هذه التحميات.
نشكر إبراهيم آلتان  ،ةرتضى يتيش ،إبراهيم طورغت ،إبراهيم بوزيماين ،سناء ةلماز و أوكتاي أيمين
الذين سامهوا يف إجناح هذا النشاط خالل ةراحله املتعمدة ،بمءا ةن ةرحل اإلعماد وحىت كتاب التدقرير.

تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العرب املدقيمني
برتكيا

رجاؤنا أن يسهم هذا التدقرير يف تدقممي حلول ملشاكل األكادمييني العرب املدقيمني يف بلمنا -تركيا ،-والذين اخربوا
للرحيل عن ديارهم وجاةعاهتم وطالهبم ،يف حمث ةأساوي تارخيي.
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التحميات واحللول املدقرتح

القسم األول:
المشاكل والتحديات الناتجة عن مغادرة البلد والجامعة ؟

.1

إشكالية تصريح اإلقامة :واحمة ةن أهم الدقضايا اليت أثارها املشاركون هو عمم حصوهلم على تصاريح
إقاة دائم يف تركيا .األةر الذي جيعلهم يف حاج دائم لتجميم تصاريح اإلقاة املؤقت  ،ةا خيلق إشكال
إضايف يتعلق بالرسوم الواجب دفعها للحصول على تصريح اإلقاة  .وهو ةا تعترب عبء ةاديا إضافيا يرهق
كاهل األكادمييني ،وةرده حملمودي المخل .حىت وإن استطاع الشخص دفع الرسوم لنفسه ،فإنه جيم صعوب
بالغ لمفع الرسوم لباقي أفراد األسرة وهو األةر الذي يعمق ةعاناة األكادمييني وأسرهم .لذا فإجياد ةنصب
عمل صار أةرا إلزاةيا ةن أجل احلصول على تصريح اإلقاة  ،واحلصول على ةنصب العمل ،هو يف حم
ذاته حتمي آخر يعاين بسببه األكادميي.

.2

1

مشكلة الوضعية :ةن وجه النظر احلدقوقي  ،الوضعي الدقانوني الساري على األكادمييني العرب ختتلف ماةا
عن وضعي الالجئ .بالنسب لرتكيا طلبات اللجوء خارج المول األوروبي غري ةدقبول  .يف هذا السياق يوجم
قسم ةن األكادمييني حيوزون على وضعي احلماي املؤقت  .هذه الوضعي املؤقت ختلق جوا ةن انعمام األةن،
ومنع األكادمييني ةن الرتكيز على العمل األكادميي اخلاص هبم.
.3

تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العرب املدقيمني
برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح

حواجز اللغة ودورات اللغة :واحمة ةن املشاكل الرئيسي اليت يعاين ةنها األكادمييني الذين هاجروا
إىل تركيا هي حاجز اللغ  .حيث عمم ةعرف اللغ الرتكي يعترب حاجزا ةن أجل احلصول على ةنصب
عمل .ويعترب أيضا ةصمر إزعاج يف تسيري أةور احلياة اليوةي  .هلذا السبب فإن األنشط اليت جيب
الدقيام هبا يف املؤسسات العموةي ختلق حتميات كبرية لألكادمييني .عالوة على ذلك فان ةصاحل إدارة

 1األكادمييون النازحون ةن سوريا إىل تركيا يتواجمون حتت نظام احلماي املؤقت  ،لذلك هم ال يمفعون تكاليف اإلقاة و ةعفون ةن الكثري ةن العراقيل
األخرى ،يف حني أن الذين ليمهم جواز سفر سواء كانوا ةن سوريا أو ةن باقي المول العربي فإهنم ال يستفيمون ةن هذه امليزة و حمروةون ةن اخلمةات
اليت حيصل عليها هؤالء ( ،لذلك نرى ةن الالزم حصول ةن ميلك جواز سفر على ةيزة احلماي املؤقت ألنه ال يوجم ةانع قانوين يعيق ذلك).
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اهلجرة ال يتوفر هبا ةا يكفي ةن خمةات الرتمج العربي -الرتكي  .ورغم توفر دورات للغ الرتكي ةن
أجل التخلص ةن حاجز اللغ  ،فإن مثنها املرتفع خيلق عبء ةاديا لألكادمييني .أةا بالنسب
لألشخاص الذين يعانون أصال ةن ةشاكل ةادي فان هذا األةر يضاعف ةعاناهتم لمرج ال حتتمل.
وحىت وإن كان الشخص ةكتفي ةاديا يربز إشكال ةنهجي آخر ،يتمثل يف كون ةمرسي اللغ
الرتكي ال ميتلكون املهارات واملنهجي الالزة لتعليم اللغ الرتكي لغري الناطدقني هبا.
.4

مشكلة جواز السفر :للحصول على تصريح اإلقاة يف تركيا يشرتط أن يكون جواز السفر ةرخصا
لالستعمال ملمة سن على األقل ،لكن ةعظم األكادمييني املتواجمين يف تركيا انتهت ةمة صالحي
جوازاهتم .أةا بالنسب للسوريني النازحني فإنه ال ميكنهم التدقمم لطلب جتميم اجلواز اخلاص هبم ،وبذلك ال
ميكنهم التدقمم إىل إدارة اهلجرة للحصول أو جتميم تصاريح اإلقاة اخلاص هبم .إضاف إىل ذلك فإن عمم
حيازهتم على جواز سفر مينعهم ةن املشارك يف املؤمرات المولي اليت تعدقم خارج احلمود الرتكي  ،وهو األةر
الذي يعيق بل ويئم أعماهلم و حبوثهم األكادميي .

.5

حاجز أو عائق السفر :يشعر األكادمييني أثناء تندقلهم بني املمن الرتكي بانزعاج كبري ،بسبب ةا يتعرضون
له ةن إجراءات أةني تصل إىل حم التمييز العنصري .جنم أيضا أنه وةن أجل املشارك يف امللتدقيات اليت
تعدقم داخل البلم فإن السلطات األةني يف حمطات السفر أو املطارات تطلب ةنهم (رسال المعوة) اخلاص
باملؤمر أو امللتدقى الذي سيشاركون فيه ،وخاص بالنسب للمسافرين يف اخلطوط اجلوي  .باإلضاف إىل رسال
المعوة ،يطلب ةنهم أيضا تصريح السياح الذي يستخرج يف العادة ةن إدارة اهلجرة.

.6

تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العمل
تدقرير ورش
حوليمني
العرب املدق
العرب املدقيمني
األكادمييني برتكيا
برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح

األلقاب العلمية و مشكلة التدرج :مما أعرب عنه املشاركون ةرارا هو عمم قمرهتم على استخمام ألدقاهبم
العلمي اليت حصلوا عليها يف بلماهنم األصلي  ،لذا يتم تشغيلهم يف ةستويات أدىن ةن ةستوياهتم العلمي
احلدقيدقي  .األكادمييون املتحمثون باللغ العربي يصرحون أهنم يعانون ةن ةشكل عمم الرتقي  ،كما أن رتب
أستاذ ةساعم و بروفسور و الرتب األخرى ال يتم حتكيمها باللغ العربي  .كما أن اللغ املستعمل يف
اجملالت احملكم تكون يف العادة باللغ الرتكي  ،و بالتايل فإن األكادمييني العرب جيمون عائدقا يف نشر
ةدقاالهتم و أعماهلم العلمي .
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.7

التشغيل خارج مجال التخصص :ميكن التلميح إىل أن ةعظم األكادمييني غالبا ةا يتم تشغيلهم إةا
يف جماالت العلوم اإلسالةي أو اللغ العربي  ،وال يتم تشغيلهم يف ختصصاهتم احلدقيدقي  ،وخاص التدقني
ةنها .بالنسب لألكادمييني املتخصصني يف اهلنمس والكيمياء و التخصصات التدقني األخرى ،والذين مل
جيموا ةناصب شغل يف جماالت ختصصهم فإهنم عمموا إىل اهلجرة إىل المول الغربي  ،واملتواجمين ةنهم
برتكيا عنمهم ني اهلجرة إىل الغرب.

.8

الحواجز البيروقراطية :ةن بني املشاكل األخرى اليت يواجهها األكادمييون هي ةشكل البريوقراطي  ،وذلك
ةن خالل البطء يف تسيري أةورهم اإلداري والتماطل يف تسوي ةسأل املعادالت العلمي لشهاداهتم ةن
طرف هيئ التعليم العايل ( .)YÖKباإلضاف إىل أن هناك بعض اجلاةعات السوري اليت ال يعرتف هبا
إطالقا ةن طرف اهليئ سالف الذكر .ولعل عمم وجود ةصاحل و هيئات خاص بالرتمج يف املؤسسات
املذكورة أعاله يعترب ةن املسببات الرئيسي لإلشكال البريوقراطي  .فعلى سبيل املثال ،بالنسب لإلقاة املؤقت
اليت منحها إدارة اهلجرة تعترب غري ةدقبول ةن طرف بعض املؤسسات العموةي الرتكي األخرى ،وبالتايل
تكون سبب يف عمم تسيري أةور الناس عوض أن تكون حال للمشكل.
نفس الشيء ميكن أن يدقال يف حال األشخاص الذين مت تسجيل أمسائهم أو ألدقاهبم بطريدق خاطئ ،
فإهنم يواجهون ةشاكل ةضاعف بسبب تلك الوثائق عوضا عن تصريف وتسهل أةور حياهتم .وخاص
بالنسب للموظفني الذين ال جييمون اللغ العربي أو ال حيسنون تلفظها أو ال يفهمون أجبمياهتا اللغ العربي ،
فإهنم وبإمهال ةنهم أو لعمم فهمهم للغ العربي يدقوةون بأخطاء يتحمل ةسؤوليتها حاةل الوثيدق  ،ويتعرض
إىل ندقم حاد .ةثال تعرض للندقم صاحب وثيدق حتمل تاريخ ةيالد كتب ( .)11 .11هذا اإلمهال يبعث
الالجئ للشعور بأنه غري ةرغوب بتواجمه يف تركيا .ونتيج للبريوقراطي أيضا جنم أنه ةن الصعوب تتبع
ةصادر هذه األخطاء ،وجيم الشخص صاحب هذه الوثائق صعوب يف الرجوع للجه الصحيح ةن أجل
تعميل اخلطأ.
.9

تعليم اللغة العربية في تركيا :ةعظم الذين غادروا بلماهنم قسرا وجلأوا إىل تركيا ةن الشباب و األطفال،
مل يتسىن هلم إكمال دراستهم ،وعمم توفر جاةعات تمرس باللغ العربي حرم العميم ةنهم ةن ةواصل
دراستهم األكادميي و تعليمهم العايل .باإلضاف إىل هذه املشاكل فإن اجلاةعات الرتكي اليت يوجم هبا
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تدقرير ورش العمل حول
تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العرب املدقيمني
األكادمييني العرب املدقيمني
برتكيا
برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح

التعليم باللغ العربي  ،تلزم الطلب الوافمين ةن المول العربي دفع رسوم التسجيل ،اليت ال تطلبها ةن
الطلب األتراك يف حم ذاهتم.
 .11التعليم في سوريا :يوجم الكثري ةن الطلب احملتاجني للتعليم باملناطق غري اخلاضع لسيطرة النظام السوري
(املناطق املتحررة) .بعض األكادمييني املدقيمني يف الطرف الرتكي على احلمود ةع سوريا ،أعربوا عن
استعمادهم للذهاب إىل تلك املناطق وإعطاء دروس هناك ،يف حال توفري التسهيالت الالزة  .لكن
املشكل اليت تواجههم هي تصرحيات المخول واخلروج ةن وإىل تركيا عرب احلمود.
 .11مقترح تأسيس جامعة للعرب داخل تركيا :رغم إصرار وسعي رابط األكادمييني العرب املتواجمين برتكيا،
إلنشاء جاةع يف تركيا للطلب و األساتذة العرب ،إال أن طلبهم مل يصل إىل حتدقيق أي نتيج ةلموس ،
نظرا ملشاكل إداري وتنظيمي بينهم وبني هيئ التعليم العايل يف تركيا (.)YÖK

القسم الثاني:

التركيز على الحلول :الحديث عن الخطوات األكاديمية واجاجتماعية والقانونية

تدقرير ورش العمل حول
تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العرب املدقيمني
األكادمييني العرب املدقيمني
برتكيا
برتكيا

والسياسية

.1

تصريحات اإلقامة الدائمة :ةنح تصرحيات اإلقاة المائم لألكادمييني وةنح عائالهتم إذن اإلقاة ،
يكون له دور كبري جما يف خلق الثدق بني املثدقف العريب واإلدارة الرتكي  .وكذا يكون سبب يف تسهيل
حياهتم العائلي وكذا ةضاعف وحتسني أدائهم العلمي واألكادميي.

.2

الدعم المادي :ةن التوصيات املدقرتح أيضا ،خلق آلي للمعم املادي للجمعيات العلمي العاةل يف
تركيا ،وهذا ةن اجل ةساعمهتا للوصول إىل أكرب عمد ممكن ةن األكادمييني العرب ،و تشكل شبك
تواصل قوي  .باإلضاف إىل إنشاء حساب لألكادمييني غري العاةلني والسعي لضمان تسيري حياهتم بطريدق
فاعل .
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التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح

.3

دورات في تعليم اللغة :للتغلب على حاجز اللغ فإن تنظيم دورات لتعلم اللغ الرتكي ميكن أن تدقمم
حال فعاال للكثري ةن ةشاكل التواصل داخل اجملتمع الرتكي وةؤسساته الرمسي  .و ةن أجل جتنب العبء
املادي ميكن إن يتم إعطاء دروس بأسعار ةنخفض أو جماني إذ أةكن ،وهذا ةن خالل األنشط
التطوعي للمجتمع املمين .ومما مت اإلشارة إليه خالل اللدقاء ،هو احتكاك األكادمييني العرب وعائالهتم
باجملتمع الرتكي ،وتعاةل اجملتمع الرتكي واملعلمني ةعهم على أساس أهنم ضيوف ،مما يسهل عملي التعلم
وجيعلها أكثر فعالي وبطريدق جماني .

.4

مجال الخبرة :ةن بني احللول املدقرتح هي ضمان توظيف األكادمييني يف ختصصات ةثل :العلوم الميني
و اللغ العربي و العلوم الطبيعي والعلوم التدقني األخرى .باإلضاف إىل دعم األعمال والبحوث اليت
ينجزوهنا يف جماالت ختصصهم .كما جيب التأكيم على دعم األكادمييني الذين يشتغلون يف جمال العمال
اإلنساين ،وهبذا ميكننا ضمان بدقاء األكادمييني يف تركيا عوض اهلجرة إىل الغرب.

.5

األلقاب العلمية ومشكلة التدرج :عنم تشغيل األكادمييني يستحسن أن يؤخذ بعني االعتبار باإلضاف
إىل ةستواهم العلمي ،جتربتهم و ةا قاةوا به ةن أعمال يف جماالت ختصصهم وكذا املهارات اليت حبوزهتم،
وهبذا يكون التوظيف أكثر مشولي و ةوضوعي  .باإلضاف ملا سبق ،يستحني ةنح األكادمييني العرب حق
التمرج العلمي ةن خالل توفري جلان ةناقش باللغ العربي  ،وتدقييم أعماهلم حسب شروط يتم االتفاق
عليها بعم املشاورة ةع األكادمييني الدقادةني ةن المول العربي .

.6

التعليم العالي العربي و الجامعات العربية :بالنظر للعمد املعتربة ةن املمرسني والطالب املتواجمين
ضمن املهاجرين إىل تركيا ،نرى أن فتح ختصصات باللغ العربي "باإلضاف للعلوم الميني " يف اجلاةعات
الرتكي بات أةرا ةلحا وعاجال .ةن أجل ذلك فلدقم بات ةن الضروري على هيئ التعليم العايل

()YÖK

إزال املادة الدقانوني اليت تشرتط ةن أجل فتح ختصص علمي جميم أن يكون هناك على األقل  3طلب
أتراك وأن ال يفوق عمد الطلب األجانب نصف نسب عمد الطلب األتراك .يف األصل هذا اإللزام الذي
تطبدقه اهليئ ال يعتمم يف تأصيله على أي قرار .وإلغاء هذا الدقرار ةن طرف اجلهات املسؤول خيمم املدقرتح
بشكل الئق .ةثال إلغاء الدقرار السابق يساعم على استدقمام التخصصات و افتتاح الكليات و املعاهم
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حول
العملحول
ورش العمل
تدقرتدقريريرورش
يمني
العرباملدقاملدقيمني
األكادميينيالعرب
األكادمييني
كيا
برتبرت
كيا

رتح
احللولاملدقاملدقرتح
التحمياتوواحللول
التحميات

املمعم ةاديا ةن خارج اجلاةعات نفسها ،وهذا يفتح جماال هاةا للجاةعات العربي يف تركيا و يضمن هلا
الراح يف فتح فروع أكادميي -ةثل ةا هو عليه النظام يف الواليات املتحمة األةريكي .-
يف هذا الصمد ميكن أن ندقرتح اآليت :تأسيس جاةعات عربي برتكيا ،بذلك نضمن وظائف لألكادمييني
العرب ويف نفس الوقت نوفر فرص التكوين للطلب واألشخاص الذين هم يف حاج إىل ذلك .وهبذا
تكون تركيا قم حدقدقت ةكاسب إقتصادي وكذلك تصبح قطب ةعريف وأكادميي عاملي وإقليمي .ونرى أنه
ةن الالزم إن يتم اإلسراع يف إنشاء جاةع تركي -عربي على نسق اجلاةع الرتكي -األملاني  ،وملا ال تأسيس
اجلاةع الرتكي -السوري كخطوة ةبمئي .
بعم حتسني و تعميل التجرب اليت قاةت هبا جاةع غازي عنتاب فيما خيص برناةج التعليم باللغ العربي
ةن الواجب االستفادة ةنها و تطبيدقها يف جاةعات أخرى ،و باألخص يف ةمين إسطنبول حبكم عمد
اجلالي العربي املوجودة هنا ،مبا فيهم ةن الطلب واألساتذة .إن فتح ختصصات بالغ العربي يف اجلاةعات
يف الرتكي  ،أو تأسيس جاةعات جميمة للتخصصات العربي جيعل ةن تركيا وجه وحمل أنظار كل
املتحمثني باللغ العربي عامليا وإقليميا.
.7

تدقرير ورش العمل حول

التعليم في الداخل السوري :هناك الكثري ةن املناطق غري اخلاضع لسيطرة النظام ،هلذا قم يكون ةن
املفيم جما السماح لألكادمييني حبري احلرك دخوال وخروجا ةن وإىل الماخل السوري ،وذلك ةن أجل
ةزاول أنشط أكادميي هناك .وةثل هذا النشاط يكون له فائمة ةزدوج للطالب واألكادمييني على حم
سواء.

.8

العمل خارج إطار الجامعة :فرص العمل لألكادمييني ليست فدقط يف اجلاةعات ،بل ةن املهم ةنحهم
الفرص للمسامه يف املؤسسات وةراكز البحث خارج اجلاةعات ،ةن ةؤسسات حبثي و جتاري و غرف
الصناع  ،مبا يتوافق ةع خرباهتم املعرفي واألكادميي .

.9

توظيف أساتذة زائرين كأعضاء هيئة التدريس :ميكن للجاةعات أن توظف األكادمييني العرب كأساتذة
وهذا كحل ةؤقت على املمى الدقصري .ةثل هذا األجراء قم يوفر
زائرين (أو باحث أو ةمرس زائر) ّ
الكثري ةن الناحي املادي لألكادمييني ،حبيث يكون ةورد ةايل ثابت يضمن توفري ضروريات احلياة.
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يمني
ورشالعرب
األكادمييني
العملاملدقحول
تدقرير
األكادميينيبرتكيا
العرب املدقيمني
برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح

 .11تعليم اإلنجليزية :ميكن لألكادمييني العرب أعطاء دروس أو التمريس باإلجنليزي  .ةثل هذه اخلطورة
املدقرتح تعطي فرص لألكادمييني العرب يف إجياد ةناصب عمل ،باإلضاف إىل تطوير وحتسني عملي
التعليم باللغ اإلجنليزي .
 .11تعليم اللغة العربية :التمريس باللغات األجنبي يف تركيا يعترب وبصف عاة غري فعال ،وةن بني هذه
اللغات اللغ العربي  .لذلك يعترب ةن املفيم جما االستفادة ةن تواجم األكادمييني العرب يف التعليم باللغ
العربي  .وبذلك ميكن حتدقيق ندقل نوعي يف هذا اجملال.
 .12التعاون بين األكاديميين ولجنة المتابعة :ةن أجل حل املشاكل اليت تواجه األكادمييني ،ةن الضروري
أن يكون هناك تعاون بني األكادمييني العرب ونظرائهم األتراك .وهذا ةن خالل خلق قنوات تواصل
قانوني واجتماعي وإجناز دراسات ةشرتك  .هذه المراسات تشكل ةنربا للمجتمع املمين ،واجلمعيات أو
املنظمات األكادميي  ،وةن خالل العمل املشرتك تصري املشاريع قابل للتنفيذ.
 .13التسهيالت اإلدارية :ةن الضروري على هيئ التعليم العايل
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2

و اهليئات األخرى ،أن تسهل

اإلجراءات اإلداري  ،ويف ةدقمةتها تسهيل احلصول على شهادة املعادل  .كذلك جيب ةنح األكادمييني
تصرحيات إقاة رمسي  ،مكنهم ةن حل كل املشاكل النامج عن تصرحيات اإلقاة املؤقت  .ةن الضروري
أيضا تواجم ةرتمجني تركي-عريب يف اهليئات اليت ةن شأهنا خمة الالجئني السورين و العرب .وكذلك
جيب العمل على رفع العوائق اليت يواجهها األكادمييون يف تركيا و أمهها إشكالي جتميم اإلقاة و حتميم
تارخيها.

 2أعرب املشاركون يف هذه الورش على ضرورة إقاة قنوات تواصل دائم  .كما جاءت التوصيات يف هذا اللدقاء على ضرورة ةتابع خمرجات هذا اللدقاء
والعمل ةعا ةن أجل الوصول إىل النتائج املرجوة .وهلذا الغرض مت إنشاء "جلن ةتابع " تضم د .حمي المين بنين ،ممثال عن املشاركني ،واألستاذ املشارك
جان جيالن ةن جاةع ةيميبول سكرتريا هلذه اللجن  ،وذلك اعتبارا ةن اعتبارا ةن  31ةايو  .2116وةن أجل أولئك الذين يرغبون يف املسامه
ميكن إرسال اقرتاحاهتم على املوقع التايل.arabicacademics@googlegroups.com :
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تدقرير ورش العمل حول
تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العرب املدقيمني
األكادمييني العرب املدقيمني
برتكيا
برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح

 .14التوظيف في الجامعات القائمة :يسمح للجاةعات الرتكي أن يكون

٪11

ةن الكادر األكادميي

أجنيب .فلذا ميكن للجاةعات املوجودة حاليا أن توظف عمد هائل ةن األكادمييني لو تستخمم هذه
النسب .

3

 .15وزارة استشارات الهجرة :ندقرتح إنشاء وزارة تعىن مبتابع تطبيق الدقوانني والتوصيات املتعلدق باملهاجرين.
 .16المنح الدراسية :ندقرتح تدقممي ةنح دراسي ألولئك الذين يدقوةون بمراس ةا بعم المكتوراه ،وكذلك
أولئك الذين أهنوا درج املاجستري و ةدقبلني على دراس المكتوراه.
 .17وثائق السفر :ةن أجل تسهيل السفر األكادمييني داخل تركيا ،ندقرتح إعطائهم وثائق سفر خاص .

حول
العمل حول
ورش العمل
تدقتدقرريرير ورش
يمني
املدقيمني
العرب املدق
األكادمييني العرب
األكادمييني
كيا
برتكيا
برت

رتح
املدقرتح
احللول املدق
التحميات وواحللول
التحميات

 3ةن التجارب الناجح يف هذا اإلطار ،ةا قاةت به جاةع سليمان دةريال وجاةع غازي عنتاب .حيث أشاد املشاركون ةن هاتني اجلاةعتني بنجاح
التجرب اليت خاضتها كل جاةع .
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الخاتمة
على الرغم ةن أن ةشكل األكادمييني العرب يف تركيا تعترب ةشكل ةتعمدة األبعاد ،لكنها عموةا ليست ةستحيل
احلل إذا قمنا خبطوات جادة للوصول إىل احلل .ولعل تغيري بعض التشريعات الدقانوني املتعلدق هبذا املوضوع ،حتمل
الكثري ةن اخلصائص اليت تسهل حياة األكادمييني .كما أنه يبموا أن حل هذه املشاكل ال يعتمم على الرتكيز
على اجلوانب املادي بدقمر ةا يتعلق بإلغاء احلواجز التشريعي والتنظيمي .
كما جيب اإلشادة أن جناح هذه احللول ةرتبط باإلرادة اليت تتميز بالفعالي والسرع يف التنفيذ ،باإلضاف إىل
املتابع  .ويعترب جانب املتابع ةهم جما ،ةن أجل جتنب الوقوع يف إشكالي تأجيل تطبيق الدقرارات املتخذة،
بسبب قيود البريوقراطي  ،وأيضا فتح الطريق لتطبيدقها أةام أي عوائق حمتمل  .لذلك إذا مت اختاذ خطوات ةبمئي
ةن طرف األكادمييني العرب واألتراك وكذا ةنظمات اجملتمع املمين ،فإنه سيكون باإلةكان الوصول إىل النجاح
املنشودة.
خالل ةسرية السعي للنجاح املنشود ،يعترب ةن املهم جما االستناد إىل ةساعمة الشخصيات ذات الضمري احلي.
لكن إذا كان هناك اعرتاض أو سوء فهم ةن طرف أشخاص ةعارضني ،ال بم ةن توضح أن ةسانمة األكادمييني

تدقرير ورش العمل حول
العملاملدقحول
تدقرير
يمني
ورش العرب
األكادمييني

فدقط استخمام لإلةكانيات املتاح يف إطار الدقانون .لذلك نرى أنه ال جيب تأخري تطبيق هذه احللول بأي حال،

برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح

العرب ال يعين بأي حال ةن األحوال التضييق عليهم أو فدقماهنم ملناصبهم أو التدقليل ةن فرص جناحهم .بل هو
بسبب خماوف بعض األطراف ،وجيب أن يوضع بعني االعتبار حاليا أن تطبيق اخلطوات اليت تساهم يف حل
املشكل هو واجب أخالقي أوال وقبل كل شيء.
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العرب املدقيمني
األكادميينيبرتكيا

قائمة المشاركين في ورشة العمل:
.1

د .حمي المين بنني  ،جاةع أكسفورد سوريا

.2

د .حممم وليم احلويين ،مجعي األكادمييني السوريني

.3

د .رشيم شيخو ،ةؤرخ

.4

د .زكريا ظالم ،عامل الفيزياء

.5

د .عمر حممم ،خبري اقتصادي

.6

د .تيسري الزةيل ،عامل الفيزياء

.7

د .وسام العكل  ،خبري الدقانون المويل

.8

د .حممم عبم اهلادي ،إقتصادي

.9

د .رمي خرطاش ،هنمس ةمني

 .11أ.د .ساري البيلي ،رابط األكادمييني العرب
 .11أ.د .المكتور أساة محوي ،رابط األكادمييني العرب

حول
العمل حول
ورش العمل
تدقتدقرريرير ورش
يمني
املدقيمني
العرب املدق
األكادمييني العرب
األكادمييني

 .12د .تيسري برةوا ،رابط األكادمييني العرب
 .13د .خليل احلمماين ،رابط األكادمييني العرب.

كيا
برتكيا
برت

 .14د .مجال بكر ،رابط األكادمييني العرب

رتح
املدقرتح
احللول املدق
التحميات وواحللول
التحميات

 .15دظز أةل سريةادو ،رابط األكادمييني العرب
 .16المكتور ةاهر احلريري ،رابط األكادمييني العرب
 .17زاهي السويمان ،رابط األكادمييني العرب
 .18أ.د .المكتور حممود اخلالمي ،جاةع صباح المين زعيم اسطنبول
 .19د .عبم اهلل عمر ةعروف ،جاةع  12ةايو
 .21أ.د .المكتور عبم الرمحن حسني ،جاةع غازي عنتاب
 .21عمر فاروق كوركماز ،ةستشار لمى رئاس احلكوة
 .22أ.د .المكتور خالوق سونغ ،جاةع سليمان دميرييل
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 .23د .وحيم آيمن ،جاةع سليمان دميرييل
 .24أ.د .المكتور صباح المين أيمين ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .25أ.د .حممم إبشرييل ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .26أ.د .المكتور بكري بريات أوزبك ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .27أ.د .حممم سونري ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .28د .فايق تانريكولو ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .29د .خليل كورشيم أصالن  ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .31د .جان جيالن ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .31د .دويغو أوزتورك ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .32ةساعم باحث :ياسني كارا ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .33ةساعم باحث :أركون إملاجاكل ،جاةع ةيميبول اسطنبول
 .34ةساعمة باحث :آسيا يوكسال آغركون ،جاةع ةيميبول اسطنبول

تدقرير ورش العمل حول

 .35د .أةري فارسSCIRSR ،

األكادمييني العرب املدقيمني

 .36خالم علي

برتكيا

 .37طالب دراسات عليا :حسن ةشتهى ، ،جاةع التجارة إسطنبول.

التحميات واحللول املدقرتح

 .38حممود اجلهين ،جاةع  29ةايو
 .39أوكتاي ألتني ،ةمرس لغ تركيا وآداهبا
 .41حسني باشا
 .41إبراهيم تورغوت
 .42خركي حممم
 .43نور حياة كزلكن ،إجتماعي ،
 .44رسمي جباس
 .45فريال رةضان
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 .46أونكي دوتا براتاةا
 .47بصرى أكيوزلو
 .48خمجي ديالرا بلماز ،صحيف يين شفق
 .49ياسني إشليان ،صحيف الزةان

تدقرير ورش العمل حول
تدقرير ورش العمل حول
األكادمييني العرب املدقيمني
األكادمييني العرب املدقيمني
برتكيا
برتكيا
التحميات واحللول املدقرتح
التحميات واحللول املدقرتح
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