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 ممخص الدراسة
 

العامؿ في  السوريّ  الذي يعيشو الطفؿ اإلنساني  الوقوؼ عمى معرفة الجانب تيدؼ الدراسة إلى 
بو الطفؿ وما يترتب يقـو  وفيـ الدور الجديد الذي قةٍ متعمّ  مف خبلؿ القياـ بدراسة حالةٍ  تركيا

 في المستقبؿ. عميو مف أخطارٍ 
تناوؿ أربع حاالت بالدراسة مف أجؿ الفيـ العمودي لؤلرقاـ الصادرة حوؿ عمالة األطفاؿ تَـّ  

الذي يعيشو  نسانيّ مف أجؿ تسميط الضوء عمى البعد اإل ىو محاولةٌ و  ،ييف في بمداف المجوءالسور 
األطفاؿ العامميف في ة تعميـ ىذا البحث عمى عاء بإمكانيّ ، لذلؾ ال يمكننا االدّ الطفؿ السوريّ 
تمع ، ألنو وبحاؿ مف األحواؿ ليس مف ميمة دراسة الحالة التعميـ ال عمى مجكّميا مناطؽ المجوء

يا ة، ولكنّ ة والثقافيّ ة واالجتماعيّ البحث وال عمى المجتمعات المتماثمة مف حيث الظروؼ االقتصاديّ 
وتمكننا كذلؾ مف التعميـ  ،أعمؽ ة بشكؿٍ ة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ تُمكننا مف فيـ الظروؼ النفسيّ 

إذا توافرت  مدروسومف اجتياد الباحث في التعميـ عمى مجتمع البحث ال .عمى الحاالت نفسيا
ًا كميّ  ـ فيماً أف دراستنا تقدّ  يعلذلؾ لف ندّ  .نفسيا ةة والثقافيّ ة واالجتماعيّ الظروؼ االقتصاديّ 

ئ لنا ىذه الدراسة تييّ  غير أف ،ةة الكيفيّ أف دراسة الحالة تندرج في خانة البحوث الوصفيّ  والسّيما
ة األطفاؿ السورييف في والية غازي عف عمال حقيقةٍ  االنطبلؽ حوؿ ضرورة خمؽ قاعدة بياناتٍ 

  عرض الدراسة في ثبلثة فصوؿ: سيتـ    .عنتاب
ة، مشكمة المنيجيّ  ، وفيو تعرض خطوات البحث االجتماعيّ طار المنيجيّ اإلالفصل األول: 

والمفاىيـ  ة الدراسة المستخدمة، وأىداؼ الدراسة،وفروض الدراسة، ومنيجيّ  ،ة الدراسةوأىميّ 
 ض لمدراسات السابقة والتعميؽ عمييا.جرائية لمدراسة، وأخيرًا التعرّ إلة وااالصطبلحيّ 

 ة مف خبلؿ وضع تعريؼٍ ؼ عمى أدبيات الدراسة النظريّ مف خبللو التعرّ  وسيتـ  الفصل الثاني: 
، وماىي النصوص ًا، والتحدث حوؿ حقوؽ الطفؿ حسب القانوف الدوليّ عميو عالميّ  لمطفؿ متفؽٍ 

ة لعمالة األطفاؿ، باإلضافة إلى تناوؿ أثر الحروب عمى األطفاؿ واآلثار السمبيّ  ةة الدوليّ القانونيّ 
ة عمى أطفاؿ سورية، وأخيرًا عمالة األطفاؿ السورييف كأحد ة واالقتصاديّ ة واالجتماعيّ النفسيّ 

 .استمرار عمالة األطفاؿ عمى مستقبؿ المجتمع السوريّ  ة لمحرب وأخطارالنتائج الكارثيّ 
ؿ إلييا الباحث مستخدمًا أسموب المقابمة مف خبللو عرض النتائج التي توصّ  سيتـ  ث: الفصل الثال

فروض البحث مف خبلؿ كبلـ المبحوثيف أنفسيـ وتفسيرىا عمى  باإلجابة عفوالمبلحظة وذلؾ  
 ضوء المعطيات المتوافرة مف كبلـ الحاالت وذوييـ وأصحاب العمؿ.

وضوعية محاواًل تحقيؽ ىدؼ البحث والذي ىو تسميط الم يعىذا باختصار ىو الجيد الذي يدّ 
الذي يعيشو الطفؿ العامؿ في والية غازي عنتاب التركية، تحديدًا  الضوء عمى الجانب اإلنسانيّ 

 في مدينة كراتاش مركزي.
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 الفصل األول

 ()إطار الدراسة المنيجي  
 
 

 ة الدراسة أواًل: مشكمة وأىمي  
 ثانيًا: أىداف الدراسة 

 ًا: تساؤالت وفروض الدراسة ثالث
جراءاتو   رابعًا: منيج الدراسة وا 

 خامسًا: مجاالت الدراسة 
 ة لمدراسةجرائي  التعريفات اإل سادسًا:

 سابعًا: بعض الدراسات السابقة والتعميق عمييا
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 أواًل: مشكمة الدراسة وأىميتيا: 
 ة بشكؿٍ ر العبلقات االجتماعيّ وتغيّ ، ة عمى المجتمع بشكٍؿ عاـّ حرٍب تأثيراتيا السمبيّ  كما لكؿ  
 في النمو   إلى خمٍؿ في المجتمع وتراُجعٍ  2011منذ العاـ  ض المجتمع السوري  ، تعرّ خاص  

فت ىذه الحرب مجتمعًا مف األرامؿ واليتامى والمعاقيف ، وقد خمّ ر االجتماعيّ والتطوّ  االقتصادي  
 والبلجئيف.

ـ دائمًا الشريحة األكثر ت رًا مف الحرب التي تؤثر عمييـ بطرٍؽ تختمؼ عف تأثيرىا ضرّ واألطفاؿ ى
عمى الكبار، فاألطفاؿ يعتمدوف عمى الرعاية واالىتماـ مف الكبار الذيف يحبونيـ، وىذا ما يفقده 
الطفؿ خبلؿ الحروب بسبب التوتر والقمؽ الذي تخمقو الحرب والذي يكوف دائمًا عمى حساب 

 ناىيؾ عف فقداف اآلباء واألميات. ،ؿ الكبار بتأميف كفاؼ األسرةة لمطفؿ، وانشغاالرعاية األسريّ 
ة التي تقوؿ عراؼ الدوليّ األالقوانيف و  تجاوز كؿَّ  ض لو الطفؿ السوري  إف حجـ العنؼ الذي تعرّ 

 طفبلً  14875فقد بمغ عدد القتمى مف األطفاؿ السورييف  ،بضرورة حماية الطفؿ أثناء الحروب
ة لقاعدة بيانات شيداء الثورة السورية، عممًا حصاءات الرسميّ حسب اإلب 2015\5\31حتى تاريخ 

 أف واقع ىذه األرقاـ ىو أسوأ بكثير. 
http://syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=13 

في  واضحٌ  ، وىناؾ تقصيرٌ إلعاقاتٍ  اضو ؿ الذيف تعرّ لعدد األطفا دقيقةٍ  إحصاءاتٍ  ر أي  وال تتوفّ 
 تجاه ىذه القضية.ىيئة األمـ عمؿ المنظمات و 

مف  كبيرٌ  عددٌ  فقد اضطرَّ  كامؿٍ  بشكؿٍ  ر مسار حياة الطفؿ السوري  أثرت ىذه الحرب عمى تغي  
األطفاؿ لبلنتقاؿ إلى بمداف المجوء حيث بمغ عدد البلجئيف مف األطفاؿ بحسب مصارد 

 ،ىماؿاإلمف االنتظار والبؤس و  طويمةٍ  ضمف ظروؼٍ  ، مميوني طفؿٍ 2015\7\2ميونيسيؼ في ل
البلجئ داخؿ أو خارج الببلد.  ة لدى الطفؿ السوريّ ة التعميميّ ؼ العمميّ ى بدوره إلى توقّ والذي أدّ 

ء ة الطفؿ وبنار نفسيّ لتطوّ  وتجاوزٌ  كاممةٍ  وفقداف المدرسة بالنسبة لمطفؿ ىو فقداف حياةٍ 
مف أصؿ خمس  تشير إلى أف مدرسةً  2015\3\16شخصيتو، وآخر األرقاـ لميونيسؼ في 

خارج المدارس في سوريا  لت لممجأ، وأف ىناؾ مميوني طفؿٍ ضت لمتدمير أو تحوّ مدارس تعرّ 
، وأف يتمقوف تعميمًا غير رسمي   ألؼ طفؿٍ  255أف ب، و بالتسرّ  دٌ ميدّ  آخر اً مميونأف وخارجيا، و 
 طبلؽ.ؿ ال يتمقوف تعميمًا عمى اإلطف 3500000

http://www.aljazeera.net/news/arabic 
 

في دور الطفؿ، فأصبح الطفؿ مطالبًا  رٍ إف جميع ما ذكر أعبله كاف مف شأنو أف يؤدي إلى تغيّ 
مف  كبيرةٍ  ىا، وأدى ىذا إلى وجود حصيمةٍ بأف يعيؿ أسرتو التي فقدت عمميا وفقدت بعض أفراد

http://syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=13
http://syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=13
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://www.aljazeera.net/news/arabic
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ة طرأت عمى شخصيّ  راتٍ مع تغيّ  مترافقة واضحةٍ  ةٍ اجتماعيّ  عمالة األطفاؿ السورييف كظاىرةٍ 
غير المنظمات مف ىيئة األمـ المتحدة واليونيسؼ و  لتقاريرَ  ، وبحسب مراجعاتٍ الطفؿ السوري  

، وذلؾ لعدـ عداد األطفاؿ العامميف في تركياألبالنسبة  يبدو مف الواضح وجود تضاربٍ  ،الحكومية
. كافةً  ةفئاتيـ العمريّ يا واألطفاؿ المتضمنيف بيا بأشكال يغطي ىذه العمالة بكؿ   شامؿٍ  وجود مسحٍ 

مسجميف  سوري   ،  فإف نصؼ مميوف طفؿٍ 2014\أيموؿ\ة األمـ المتحدة سبتمبروبحسب مفوضيّ 
عمى عشرة مف  اً ؿ عمالتيـ واحدالمخيمات وتسجّ % في 60بينيـ  كبلجئيف يعيشوف في تركيا،

ؿ بقية األطفاؿ والذيف يعيشوف خارج المخيمات األطفاؿ الموجوديف في المخيمات، بينما سجّ 
ما التشرد73نسبة    .% مف األطفاؿ الذيف ال يذىبوف إلى المدارس، فيحتضنيـ إما سوؽ العمؿ وا 

http://arabi21.com/story/773189/ 
 

لممشكمة وال  أفقي   عف وضع األطفاؿ ىو طرحٌ  دوري   بشكؿٍ  يفترض ىذا البحث أف صدور أرقاـٍ 
لذلؾ فإف أىمية ىذا البحث تكمف في االستفادة مف ىذه األرقاـ  ،ممكنةٍ  حموؿٍ  يبحث عف أي  

أطفاؿ عامميف،  ةػ أربعقياـ بدراسة حالة لمف خبلؿ ال عمودي   الموجودة وطرح المشكمة بشكؿٍ 
نساني والظروؼ لذلؾ سنركز عمى الجانب اإل ا ىو موجودٌ فنحف ال يمكننا أف نضيؼ أكثر ممّ 

مف قبؿ أرباب  سواءاستغبلؿ جيده  وكيؼ يتـ   ،المحيطة بالطفؿ التي أدت بو إلى سوؽ العمؿ
ة والجنس والعبلقات ة والفئة العمريّ العمؿ أو مف قبؿ والديو آخذيف في االعتبار نوع المين

في ما الذي  وسنحاوؿ أف ننطمؽ مف ىذا البحث لتقديـ اقتراحاتٍ  .ة المحيطة بالطفؿاالجتماعيّ 
 يف لمعمؿ.طفاؿ السورييف المضطرّ يمكف عممو لتخفيؼ وطأة معاناة األ

 
 ثانيًا: أىداف الدراسة 

  .فيـ الظروؼ التي تدفع األطفاؿ لمعمؿ -1
 .ب المدرسي  مدى تأثير عمؿ األطفاؿ في التسرّ الوقوؼ عمى  -2
ة الطفؿ العامؿ )دوره في األسرة، سموكو في العمؿ، العمر رات الطارئة عمى شخصيّ فيـ التغيّ  -3

 .(النفسيّ 
  .مدى تأثير عمؿ الطفؿ في االنسحاب مف جماعات المعب -4
  .مؿ والمنزؿض ليا الطفؿ بيف العة التي يتعرّ ة أو النفسيّ معرفة االنتياكات الجسديّ  -5
مف ظاىرة  ة في الحد  ة وغير الحكوميّ الوقوؼ عمى الدور الذي تقـو بو المؤسسات الحكوميّ  -6

 عمالة األطفاؿ.
 

http://arabi21.com/story/773189/
http://arabi21.com/story/773189/
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 ثالثًا: فروض البحث 
  .قد تكوف احتياجات األسرة في بمد المجوء ىي ما يدفعيا إلرساؿ الطفؿ لمعمؿ -1
  .ب المدرسيّ بيف عمالة األطفاؿ والتسرّ  ىناؾ عبلقةٌ  -2
ة ة لمتنشئة االجتماعيّ في تجاوز المراحؿ الطبيعيّ  تكوف عمالة األطفاؿ السبب الرئيس قد -3

  .لمطفؿ
 العامؿ في مدينة غازي عنتاب. ض ليا الطفؿ السوري  يتعرّ  يوجد انتياكاتٌ  -4
ة في تخفيؼ وطأة عمالة حكوميّ الغير ة و المنظمات الحكوميّ  تؤديو فاعؿٌ  يوجد دورٌ  ال -5

 ة. مدينة غازي عنتاب التركيّ األطفاؿ السورييف في 
 

جراءاتيا   رابعًا: منيج الدراسة وا 
قة في ة ومتعمّ وىامّ  ةً ة رؤى نوعيّ تستخدـ ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة، وتوفر ىذه المنيجيّ 

ويرى الميتموف  .ةدراسة تجارب األطفاؿ السورييف العامميف في مدينة غازي عنتاب التركيّ 
جراءات ة ألف كثيرًا مف اإلدراسات المسحيّ راسة الحالة ىي مف ضمف الأف د بالبحث االجتماعي  

ف كدراستيف مكممتيف وغالبًا ما ُيستخدـ المنيجا كبيرٍ  إلى حد   ة في كبل النوعيف متشابيةٌ البحثيّ 
 لبعضيما.

حوؿ أعداد  ة إحصائياتٍ ة وغير الحكوميّ تقدـ لنا األرقاـ الصادرة عف العديد مف الجيات الحكوميّ 
ليذه  ؿٍ ومكمّ  رٍ مفسّ  وتأتي دراسة الحالة ىنا كجزءٍ  ،األطفاؿ السورييف العامميف في بمداف المجوء
وجمع البيانات  ،منفصؿ كجزءٍ  مفصمةً  ةً تحميميّ  األرقاـ مف خبلؿ دراسة حالة الطفؿ دراسةً 

ؿ اهلل، ")فض1في شأنيا. " واضحةٍ  ة بيا وتحميميا مف أجؿ الوصوؿ إلى نتيجةٍ والمعمومات الخاصّ 
 ميدي، أصوؿ قواعد التحقيؽ(

 
 جراءاتاإل 1.1

 مف القياـ باإلجراءات التالية: ومف أجؿ الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ كاف البدَّ 
مف األطفاؿ السورييف العامميف في  كبيرٍ  لعددٍ  ةٍ عامّ  القياـ بمبلحظةٍ  : حيث تَـّ المالحظة -1

والتأكد  تي يعمؿ بيا الطفؿ السوري  مدينة غازي عنتاب مف أجؿ الوقوؼ عمى ماىية األعماؿ ال
معتمدة  ةٍ عشوائيّ  نةٍ الوصوؿ إلى اختيار عيّ  مف بعض االفتراضات التي وضعيا الباحث، ومف ثَـّ 

 ع الميف. عمى تنوّ 
استخداـ المبلحظة كمعطى مف معطيات جمع البيانات مف خبلؿ مبلحظة الحالة  كما تـّ 

 دائرة األسرة والعمؿ. حظات فيما يخص  وعبلقتيا بمحيط األسرة والعمؿ وتسجيؿ مبل
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بخصوص المقابمة،  مف أجؿ الحصوؿ عمى موافقةٍ  زيارة عشر حاالتٍ  : حيث تـّ المقابمة -2
 ةت المقابمة مع أربع حاالت وفي ثبلث. وتمّ موافقات مف أصؿ عشر لحصوؿ عمى ست  ا وقد تـّ 

  :مستويات
عمى الحالة ومف خبلؿ إجابات  ةٍ عامّ  إلقاء أسئمةٍ  قة مع الحالة: حيث تـّ المقابمة المتعمّ  - أ

  .ج باألسئمة إلى جوانب أعمؽ وىكذاالتدرّ  الحالة تـّ 
  .فراد األسرةقة مع أحد أالمقابمة المتعمّ   - ب
  .قة مع صاحب العمؿالمقابمة المتعمّ   - ت

  .ة إف وجدتأو الوصفات الطبيّ  وتشمؿ شيادات التحصيؿ العمميّ : الوثائق -3
 

 الصعوبات  2.1
  :يافي الميداف أىمّ  صعوباتٌ  واجيت الباحثَ  بحثٍ  كما في أي  

العمؿ ىـ مف أف أكثر أصحاب  والسّيما ،ٍ يّ جدّ  عزوؼ صاحب العمؿ عف التحدث بشكؿٍ  -1
  .مف استخداـ أحد المترجميف المتوفريف في المنطقة بدَّ لذلؾ كاف ال ،األتراؾ

ة المحافظة ليذه األسر تمنع عيّ ة االجتمافالخمفيّ  ،كافةً  أفراد أسرة الحالةصعوبة التحدث مع  -2
  .الحديث إال مع األب حصرًا ونادرًا األـ

وال يمكف التأكد  ة تسجيؿ أوالدىا مع بداية حموؿ العاـ الدراسي  سر الحاالت قالت بنيّ بعض أ -3
 .ة لممدارست في العطمة الصيفيّ مف ىذه المعمومة ألف الدراسة تمّ 

 
 ة:الخصوصي   3.1
وذلؾ مف أجؿ شعور المشاركيف  ةٌ ف في البحث أف ىذه المعمومات سريّ إخبار المشاركي لقد تـّ 
 أكبر في تعبيرىـ عف أفكارىـ. بحريةٍ 
تحديدىا،  مف وجيات النظر التي تـّ  مف كبلـ األفراد لتوضيح مجموعةٍ  اختيار اقتباساتٍ  كما تـّ 

 جوىر تقرير الحالة. دمجيا في لضماف أف أصوات المشاركيف تـّ  اً ميمّ  اً وىذا االقتباس يعتبر جزء
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 خامسًا: مجاالت الدراسة 
  :تنقسـ مجاالت الدراسة إلى ثبلثة أقساـ

 :المجال المكاني   -1
أجريت الدراسة في والية غازي عنتاب التركية وتحديدًا في مدينة "كراتاش مركزي" التي تقع شماؿ 

مف البلجئيف السورييف  ةٍ اختيار ىذه الوالية ألنيا تحتوي عمى أكبر نسب شرؽ المدينة، وقد تـّ 
لمجمس بمدية غازي عنتاب الصادر في  خر تقريرٍ بحسب آ ؿٍ مسجّ  سوري   الجئٍ  315000

المئة  % مف أعداد البلجئيف أي نحو50ذاتو  التقريروتبمغ نسبة األطفاؿ بحسب  2015\1\14
راتاش اختيار منطقة "ك وقد تـّ  ." https://www.alsouria.netؿمسجّ  خمسيف ألؼ طفؿٍ الو 

مبلحظة العديد مف األعماؿ التي يعمؿ بيا  وقد تـّ  ،يافي مركزي" الزدياد النشاط االقتصادي  
 األطفاؿ في تمؾ المنطقة سواء مف األطفاؿ األتراؾ أو األطفاؿ السورييف.

 :المجال الزمني   -2
 ،خمسة أياـ ة والمراقبة لمدةحيث امتدت فترة المبلحظات العامّ  2015\7\8البدء بالدراسة منذ  تـّ 

 .2015آب عاـ \أوغست 8\9ت حتى تطبيؽ الدراسة وامتدّ  تـّ  2015\7\15وفي تاريخ 
 :المجال البشري   -3

في الكشؼ عف  -تساؤالتيا مف خبللو  ذي تحاوؿ الدراسة اإلجابة عفال ز المجاؿ البشري  يتركّ 
الجدوؿ  كما في وىي حاالتٍ  يتركز عمى دراسة أربع -ة األطفاؿأثر العمالة الراجعة عمى حيا

1-1: 
 

 طائفة العمل العمر الجنس الحالة
 عامؿ حبلؽ سنة12 ذكر 1
 عامؿ بقالية سنوات 6 ذكر 2
 بائعة مبلبس سنة 13 أنثى 3
 اؿبائع جوّ  سنوات 10 ذكر 4

 
 .ة والمقصودة لدى الباحثنات الغرضيّ نة مف العيّ وتعتبر ىذه العيّ 

 أصؿ عشر حاالت لعدة معطيات نذكر منيا: مف اختيار ىذه الحاالت األربع وقد تـّ 
 موافقة األسرة عمى إجراء المقابمة  -
 اختبلؼ نوع الميف  -
 اختبلؼ العمر  -
 ا يسيؿ عمى الباحث المبلحظة المباشرة.قرب أماكف عمؿ الحاالت مف أماكف سكنيا ممّ  -
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 ة لمدراسة:جرائي  التعريفات اإل سادسًا:
عف  وىذا االختبلؼ ناجـٌ  ،عمالة األطفاؿل دٌ محدّ  اليوجد تعريؼٌ : عمالة األطفال -1

فبعض المجتمعات تعتبر أف عمر األطفاؿ ىو ما  ة لؤلطفاؿ،في تحديد الفئة العمريّ  االختبلؼ
 ". 18" عامًا وأخرى تعتبر أف عمر األطفاؿ ىـ األشخاص دوف سف اؿ"15دوف اؿ"

 إلى مفيوميف: اصطالحياً ينقسـ مفيـو عمالة األطفاؿ 
ستفيد عمى الطفؿ وييدد سبلمتو وصحتو ورفاىيتو، وي ثقيمةً  مؿ الذي يضع أعباءً : وىو العسمبي  

 رخيصةٍ  جيد األطفاؿ كعمالةٍ  الدفاع عف حقوقو ويستغؿ   مف ضعؼ الطفؿ وعدـ قدرتو عمى
ر حياتيـ وىو العمؿ الذي يعيؽ تنمية األطفاؿ ويؤثر عمى تعميميـ ويغيّ  ،بديمة عف عمؿ الكبار

 ومستقبميـ.
ة أو المأجورة التي يقـو بيا الطفؿ والمناسبة لعمره وقدراتو عيّ األعماؿ التطوّ وىو كؿ  : ي  إيجاب

إذا قاـ بو الطفؿ  والسّيما ،والجسمي   ه العقمي  ينعكس عمى نموّ  إيجابي   ويمكف أف يكوف ليا أثرٌ 
ة والتعاوف لمسؤوليّ ؿ اـ تحمّ ة ويتعمّ ـ الحفاظ عمى حقوقو األساسيّ والذي مف خبللو يتعمّ  باستمتاعٍ 

 والتسامح. 
 
 جرائيًا"في غازي عنتاب "إ ناألطفال السوريو  -2

عامًا والذيف اضطرتيـ الحرب أف ينزحوا مع ذوييـ، وأثر ىذا  15وىـ مجموع األطفاؿ مادوف اؿ 
جديدة لـ يعتادوا عمييا  ةٍ ونفسيّ  ةٍ اجتماعيّ  وبداية اختبار ظروؼٍ  النزوح عمى انقطاعيـ الدراسيّ 

 ًا. سابق
 
 ة عند األطفال "اصطالحًا"التنشئة االجتماعي   -3

 وتيدؼ إلى اكتساب الطفؿ سموكًا ومعاييرَ  ،تقـو عمى التفاعؿ االجتماعي   ـٍ وتعمّ  ة تعميـٍ ىي عمميّ 
 معيا. نو مف مسايرة جماعتو والتوافؽ االجتماعيّ ة معينة تمكّ اجتماعيّ  ألدوارٍ  مناسبةً  واتجاىاتٍ 

 
 جرائيًا"عند األطفال بعد الصدمات "إة االضطرابات النفسي   -4

 أو كمييما، كمشاىدة األطفاؿ ألحداثٍ  ةٍ نفسيّ  أو ةٍ ماديّ  تنشأ بسبب صدماتٍ  ةٌ نفسيّ  ىي اضطراباتٌ 
ا يخمؼ لدييـ ، ممّ أو العنؼ الجنسي   أو النفسي   ضيـ لمتيديد أو االعتداء الجسدي  أو تعرّ  داميةٍ 
والخوؼ مف الذىاب إلى المدارس  والرىاب االجتماعيّ  ة كالقمؽمف االضطرابات النفسيّ  حالةً 

 ... الخ.والوسواس القيريّ 
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 سابعًا: الدراسات السابقة 
  الدراسة األولى:

 سميرة عبد الحسيف كاظـ، عنواف الدراسة )عمالة األطفاؿ في العراؽ، األسباب والحموؿ(، د.
 جامعة بغداد.

ظاىرة عمالة األطفاؿ في العراؽ مف وجية النظر معرفة أسباب انتشار  إلى: تيدف ىذه الدراسة
ة، ومف وجية نظر األطفاؿ العامميف أنفسيـ، والبحث عف الحموؿ ة واالجتماعيّ ة والنفسيّ التربويّ 

 ة.ة واالجتماعيّ ة والنفسيّ المقترحة لمقضاء عمى ىذه الظاىرة مف وجية النظر التربويّ 
ة الذي يعتمد عمى أداة االستبانة، وقد ت الميدانيّ ىذا البحث يعتبر مف الدراساة الدراسة: منيجي  

، في األولى قامت بتوزيع االستمارة مف والكيفيّ  قامت الباحثة بالمزج بيف أساليب البحث الكميّ 
تعتمد عمى المقابمة مع  ةٍ مستقمّ  القياـ بإنشاء استمارةٍ  محددة ومف ثَـّ  أجؿ الحصوؿ عمى بياناتٍ 

 األطفاؿ.
األسباب التي تؤدي إلى عمالة األطفاؿ في العراؽ كانت بحسب األىمية  أىـ  نتائج الدراسة: 

لؤلسرة، ارتفاع نسبة  ي المستوى التعميميّ )انخفاض مستوى دخؿ األسرة، تدنّ  :عمى الشكؿ التالي
لمؤسسات الرعاية  البطالة بيف الراشديف، والحروب التي يعيشيا الطفؿ، وضعؼ الدور الرقابيّ 

 .ة(االجتماعيّ 
 ،سنة 15ػ أف عمالة األطفاؿ العراقييف تتركز بيف الذكور عند عمر ال إلى مت الباحثةد توصّ وق

  .بسبب العمالة تزداد عند مرحمة الصؼ الخامس االبتدائيّ  ب الدراسيّ وأف نسبة التسرّ 
 

 الدراسة الثانية:
 مراـ حامد الحازمي، جامعة السعودية. )عمالة األطفاؿ بيف الرفض والقبوؿ( د.

ة وعمؿ األب في تحديد طبيعة مف العمر والجنس والجنسيّ  أثر كؿ   ةمعرف يدف الدراسة إلى:ت
ؼ إلى ة، والتعرّ دائمة، أو الذيف يعمموف في العطبلت الصيفيّ  عمؿ األطفاؿ الذيف يعمموف بصفةٍ 
  .ةوالعامميف في العطبلت المدرسيّ  دائمةٍ  الفروؽ بيف األطفاؿ العامميف بصفةٍ 

استخدمت ىذه الدراسة المنيج المقارف مف أجؿ المقارنة بيف فئتيف مف األطفاؿ  اسة:منيجية الدر 
 ة.واألخرى تمثؿ األطفاؿ الذيف يعمموف في العطبلت الصيفيّ  ،دائمة ةٍ صفذيف يعمموف بال

ي ىو الذي يدفع األطفاؿ لمعمؿ المتردّ  الدراسة أف الوضع االقتصاديَّ  تأثبت نتائج الدراسة:
في طبيعة األعماؿ التي تتدرج بيف األعماؿ  اً كبير  اً أثر  ر الجنسولوحظ أف لمتغيّ  ،دائمةٍ  بصفةٍ 

بيف مف المدارس والذيف بيف ارتفاع نسبة المتسرّ  القاسية والمتوسطة والخفيفة، وأف ىناؾ عبلقةً 
 .دائمةٍ  يعمموف بصفةٍ 
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 الدراسة الثالثة: 
 مبكرةٍ  س ويتجيوف نحو سوؽ العمؿ في سف  ة التي تجعؿ األطفاؿ يتركوف المدار )الدوافع األساسيّ 
  .عبد الفتاح في مصر( د.

ة التي تجعؿ األطفاؿ يتركوف الدراسة ويتجيوف ؼ عمى الدوافع األساسيّ التعرّ  تيدف الدراسة إلى:
ة ونزوؿ ة التعميميّ ة العبلقة بيف العمميّ ؼ عمى نوعيّ ، والتعرّ مبكرةٍ  إلى سوؽ العمؿ في سف  

ألسر األطفاؿ العامميف، وعمى  ؼ عمى المستوى االقتصادي  العمؿ، والتعرّ األطفاؿ إلى سوؽ 
نوعية األعماؿ التي يعمؿ فييا  ، وعمىبيف األطفاؿ المحيطيف بيـ ةنوعية العبلقات األسريّ 

  .األطفاؿ
 327لجمع البيانات وبمغ عدد أفراد العينة  استخدمت الدراسة االستبانة كأداةٍ  منيجية الدراسة:

وأف  ،مت الدراسة إلى أف عمالة األطفاؿ تنتشر بيف الذكور أكثر مف اإلناث، وتوصّ وطفمةً  طفبلً 
%( مف إجمالي 46" سنة حيث تصؿ نسبتيـ إلى )15اؿ " أعمى نسبة منيـ توجد في سف  

ىي في الصؼ الخامس وأقؿ  ب أطفاؿٍ األطفاؿ العامميف، ووجدت الدراسة أف أعمى نسبة تسرّ 
%" مف 82، وتوصمت الدراسة أيضًا إلى أف "عداديّ الرابع والثاني اإل توجد في الصؼ نسبة

%" مف 54، وأف "أسري   ؾٍ تفكّ  واليعانوف مف أي   متماسكةٍ  األطفاؿ العامميف يعيشوف في أسرٍ 
ة ف ظروفيـ األسريّ بعد تحسّ  ثانيةً  ةً ىؤالء األطفاؿ العامميف يرغبوف في العودة إلى المدرسة مرّ 

 االقتصادية.
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 الفصل الثاني
 {}اإلطار النظري  

 
 مقدمة 

 تعريف الطفل أواًل:
 حقوق الطفل في القانون الدولي   ثانيًا:
 ةة الدولي  عمالة األطفال في النصوص القانوني   ثالثًا:
 الحرب وأثرىا عمى األطفال  رابعًا:

 ة لعمالة األطفالاآلثار السمبي   خامسًا:
 ة عمى أطفال سوريةة واالقتصادي  اعي  ة واالجتمآثار الحرب النفسي   سادسًا:

 ة لمحربسابعًا: عمالة األطفال السوريين أحد النتائج الكارثي  
 استمرار عمالة األطفال ثامنًا: أخطار

 خاتمة
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 مقدمة:
ف كاف بنسبٍ  ةً عالميّ  تبقى مشكمة عمالة األطفاؿ مشكمةً  متفاوتة،  تعاني منيا أغمب دوؿ العالـ وا 

ف التحدث عف مشكمة عمالة األطفاؿ السورييف إف كاف في الداخؿ ا العمني  ومني فمنيا السري   ، وا 
فقد  كّميا ةة وغير الرسميّ ة الرسميّ الجيات الدوليّ تستحؽ االىتماـ مف  أو دوؿ المجوء ىو قضيةٌ 
في تحويؿ  الكبيرة ليا أخطارىا ،واسعة االنتشار ت لتصبح ظاىرةً وامتدّ  تجاوزت النطاؽ النسبيّ 

بقا كامؿٍ  جيؿٍ  مستقبؿ ا سيترؾ أثره عمى مستقبؿ مناسبة ممّ  ةٍ اجتماعيّ  أو رعايةٍ  و مف دوف تعميـٍ ئوا 
 .خاص   وسوريا بشكؿٍ  عاـ   السورييف بشكؿٍ 

 
 :تعريف الطفلأواًل: 

ة لؤلمـ المتحدة )بموجب ُعّرؼ الطفؿ حسب اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي اعتمدتيا الجمعية العامّ  
لـ  نسافٍ إ ة األولى بأنو كؿ  ( في المادّ 1989تشريف الثاني / 20خ في المؤر  44/25قرارىا 

وأف يمنح  ةٍ خاصّ  ع الطفؿ بحمايةٍ تيتجاوز الثامنة عشرة. ونص المبدأ الثاني أنو يجب أف يتم
 والخمقيّ  والعقميّ  ه الجسميّ بالتشريع وغيره مف الوسائؿ، الفرص والتسييبلت البلزمة إلتاحة نموّ 

مف الحرية والكرامة، وتكوف مصمحتو العميا  ًا سميمًا في جو  ًا طبيعيّ ، نموّ جتماعيّ واال والروحيّ 
 القوانيف ليذه الغاية. االعتبار األوؿ في سف   محؿَّ 
 

 :ثانيًا: حقوق الطفل في القانون الدولي  
 قرار زعماء العالـ بحاجة أطفاؿ، إثَر إ1989سّنت في عاـ  التي)ؿ تعتبر اتفاقية حقوؽ الطف

 إلى رعايةٍ  ةما يحتاج األشخاص دوف الثامنة عشر  بيـ، ألنو غالباً  ةٍ خاصّ  العالـ إلى اتفاقيةٍ 
األوؿ الذي يمـز الدوؿ األطراؼ مف  الدوليّ  القانونيّ  وحماية ال يحتاجيا الكبار.( الصؾَّ  ةٍ خاصّ 
ة، إضافة إلى سياسيّ بدمج السمسمة الكاممة لحقوؽ اإلنساف، أي الحقوؽ المدنية وال ةٍ قانونيّ  ناحيةٍ 

 .ةة واالقتصاديّ ة واالجتماعيّ الحقوؽ الثقافيّ 
تتضمف و  .دولةً  193التصديؽ عمييا مف قبؿ  تَـّ  حيث تقريبًا؛ ة القبوؿ العالميّ اقيّ حققت االتف
وىي توّضح بطريقة ال َلْبَس فييا حقوؽ اإلنساف ، فاختياريي ف، وبروتوكوليمادةً  54االتفاقية 
 ، وىذه الحقوؽ ىي: حؽ  ودوف تمييزٍ  - مكافٍ  جب أف يتمتع بيا األطفاؿ في أيّ ة التي ياألساسيّ 

ة، وسوء المعاممة ، والحماية مف التأثيرات المضرّ ر والنمو إلى أقصى حد  الطفؿ في البقاء، والتطوّ 
 ة.ة واالجتماعيّ واالستغبلؿ، والمشاركة الكاممة في األسرة، وفي الحياة الثقافيّ 



 مركز دراسات الجميورية الديمقراطية...... ..........أثر عمالة األطفال عمى الطفل السوري النازح في غازي عنتاب ...

07 
 

ة عميو االتفاقية بوضوح، يتبلـز بطبيعتو مع الكرامة اإلنسانيّ  الحقوؽ التي تنص  مف  حؽ   وكؿ  
لمطفؿ وتطويره وتنميتو المنسجمة معيا وتحمي االتفاقية حقوؽ األطفاؿ عف طريؽ وضع 

قة ة المتعمّ ة والقانونيّ ة والمدنيّ ة والتعميـ والخدمات االجتماعيّ ة بالرعاية الصحيّ المعايير الخاصّ 
 .بالطفؿ

  
 ة في الحقوق التالية:ة األساسي  وتتمخص مبادئ االتفاقي  

 في البقاء والنماء: الحق   -1
قة بالحصوؿ عمى المصادر والميارات والمساىمات البلزمة لمبقاء والنماء إلى وىي الحقوؽ المتعمّ 

 ساسيّ في الغذاء المبلئـ، والمأوى والمياه الصالحة لمشرب والتعميـ األ . وتتضمف الحؽَّ أقصى حد  
في  ة والحؽَّ التمتع بوقت الفراغ واالستجماـ والنشاطات الثقافيّ  ة وحؽَّ ة األوليّ والرعاية الصحيّ 

التوعية بيذه الحقوؽ. وتتطمب ىذه الحقوؽ إتاحة السبؿ لموصوؿ إلييا باإلضافة إلى إيجاد السبؿ 
واألقميات والشعوب  احتياجات األطفاؿ البلجئيف والمعوقيف معينة لموفاء بيا. وتتناوؿ موادّ 

 .األصمية
 الحماية: حق   -2

بما في ذلؾ  ،الحماية مف جميع أشكاؿ سوء المعاممة واإلىماؿ واالستغبلؿ والقسوة وىو حؽ  
 .ةاف الحروب وسوء معاممة أنظمة القضاء الجنائيّ ة إبّ الحماية الخاصّ 

 المشاركة: حق   -3
بداء الرأي في األمور التي يحؽ   عمى جوانب حياتو  مباشرٌ  ليا تأثيرٌ  لمطفؿ حرية التعبير وا 

الطفؿ في االستماع إلى  ة. وتتضمف حقوؽ المشاركة حؽَّ ة والسياسيّ ة والثقافيّ ة والدينيّ االجتماعيّ 
تاحة المعمومات وحؽّ   .االنتماء إلى جمعياتٍ  رأيو والتعبير عف آرائو وا 

جميع حقوقيـ في مرحمة وتساعد المعرفة بيذه الحقوؽ في المراحؿ المبكرة إعماؿ األطفاؿ ل
 .في المجتمع اؿٍ فعّ  نضوجيـ وتؤىميـ لمقياـ بدورٍ 

وتشدد االتفاقية عمى المساواة بيف الحقوؽ وترابطيا. وباإلضافة إلى التزاـ الحكومات يضطمع 
األطفاؿ وأولياء األمور بمسؤولية احتراـ حقوؽ اآلخريف وباألخص فيما بينيـ. ويتبايف إدراؾ 

 انتقاء القضايا بعنايةٍ  ةٍ خاصّ  وينبغي ألولياء األمور بصفةٍ  ،ةطبقًا لمفئة العمريّ األطفاؿ لحقوقيـ 
مع عمر  سئمة وطرؽ التأديب المتبعة، تماشياً عمى األ لمناقشتيا والطريقة التي سيتبعونيا في الرد  

 .الطفؿ ونضجو
 

 ة:ة الدولي  ثالثًا: عمالة األطفال في النصوص القانوني  
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  :عمى ما يمي 1989مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ  32ة المادّ  تنص  
الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادّي ومف أداء أّي عمٍؿ  تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ   :1

ح أف يكوف خطيرًا أو أف يمّثؿ إعا ًا بصّحة الطفؿ أو بنمّوه قًة لتعميـ الطفؿ أو أف يكوف ضارّ ُيرجَّ
 أو المعنوّي أو االجتماعّي. البدنّي أو العقمّي أو الروحيّ 

 : تحديد عمٍر أدنى أو أعماٍر دنيا لبللتحاؽ بالعمؿ.2
 : وضع نظاـٍ مناسٍب لساعات العمؿ وظروفو.3
 ة.: فرض عقوباٍت أو جزاءاٍت أخرى مناسبٍة لضماف إنفاذ ىذه المادة بفعاليّ 4
 

بصحة الطفؿ  الضار   "العمؿ :ة بأنويمكف تعريؼ عمالة األطفاؿ حسب منظمة العمؿ الدوليّ 
حـر الطفؿ بسببو مف طفولتو ونشاطو وكرامتو". وبموجب ة والذي يُ ة، والعقميّ ة، والنفسيّ البدنيّ 

 شتمؿ عمى مجموعةٍ ألنيا ت عماؿ التي تعتبر محظورةً ف األ( يتبيّ 182ة رقـ )اتفاقية العمؿ الدوليّ 
 تياؾ حقوؽ الطفؿ، ومنيا:مف شأنيا ان ما إلى ممارساتٍ  ؿ عمبلً مف المعايير التي تحوّ 

حة أو ، كتجنيد األطفاؿ في الصراعات المسمّ أو الممارسات الشبيية بالرؽّ  أشكاؿ الرؽ   كؿ   -أ 
جبارىـ عمى العمؿ القسري  استعبادىـ أو بيعيـ واإل  .تجار بيـ وا 

نتاج األعماؿ اإلباحيّ  -ب   .ةإباحيّ  ة أو أداء عروضٍ استغبلؿ األطفاؿ بأعماؿ الدعارة وا 
أو التجارة بيا أو تيريبيا، كإنتاج المخدرات  استخداـ األطفاؿ لمقياـ بأنشطة غير مشروعةٍ  -ج 

، وعدـ تطبيؽ العقوبات عمييـ أو حداثة سنيـ، وبعد الشبيات عنيـ كونيـ أطفاالً مستغميف 
 .تخفيفيا

إلى  ،فييا بفعؿ طبيعتيا أو بفعؿ الظروؼ التي تزاوؿ ،األعماؿ التي يرجح أف تؤدي كؿ   -د 
 .اإلضرار بصحة األطفاؿ أو سبلمتيـ أو سموكيـ األخبلقيّ 

 
ف كاف ما سبؽ تناوؿ أوجو البل عمى نوع العمؿ مف حيث  ة في عمالة األطفاؿ بناءً مشروعيّ  وا 

ة بعمالة األطفاؿ مشروعيّ  لحاؽ صفة البلإمف الحديث عف  فبل بدَّ  ،خطورتو وضرره عمى الطفؿ
 :لعامؿ وظروؼ العمؿالطفؿ ا عمى سف   بناءً 
األدنى  ( الحدَّ 138ة رقـ )مف اتفاقية العمؿ الدوليّ  2: حددت المادة أواًل: سن العمل لألطفال  

إنياء الدراسة  عف سف   ة بأنو ال يجوز أف يقؿَّ ت بالفقرة الثانية مف المادّ حيث أقرّ  ؛العمؿ لسف  
 ةٍ خاصّ  وجود ظروؼٍ  ، إال أنو وفي ظؿ  سنةً  15عف  أف يقؿَّ  حاؿٍ  ة وال يجوز في أي  اإللزاميّ 

 سنةً  13أدنى لسف العمؿ يصؿ في بعض األحواؿ إلى  ورد باالتفاقية حد   معينةٍ  وضمف ضوابطَ 
ال يعطميـ عف بصحة األطفاؿ ونموىـ وأ ال يكوف العمؿ ضاراً ولكف يشترط في ىذه الحالة أ

 .دريب المينيّ المواظبة في مدارسيـ واشتراكيـ في برامج التوجيو أو الت
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أدنى لتشغيؿ األحداث في  الثالثة عشرة كحد   دت سفَّ فقد حدّ  ة لعمل األحداثاالتفاقية العربي  أما 
في األعماؿ  سنةً  15أعمارىـ عف  األعماؿ الخفيفة ولـ تجز تشغيؿ األحداث الذيف تقؿ  

 ة.الصناعيّ 
 

ساعات  الحدث أكثر مف ست  مف قانوف العمؿ تشغيؿ  75ة : حظرت المادّ ثانيًا: ظروف العمل
بعد عمؿ أربع ساعات  واحدةٍ  عف ساعةٍ  تقؿ   عطى فترة راحة ال عمى أف يُ  ،في اليـو الواحد

والسادسة صباحًا، وفي أياـ األعياد  صمة، كما حظرت عمؿ األحداث بيف الساعة الثامنة مساءً متّ 
 .ةة وأياـ العطؿ األسبوعيّ ة والعطؿ الرسميّ الدينيّ 

مف الضوابط حماية لمحدث وصيانة لحقوقو،  مف القانوف ذاتو مجموعةً  76المادة كما وضعت 
 مصدقةً  و قبؿ تشغيمو صورةً وىذه الضوابط ىي أف يطمب صاحب العمؿ مف الحدث أو مف وليّ 

 مختص   عف طبيبٍ  عف شيادة الميبلد وشيادة بمياقة الحدث الصحية لمعمؿ المطموب صادرةً 
وتحفظ ىذه المستندات ة عمى العمؿ، أمر الحدث الخطيّ  ي  وموافقة ولومصدقة مف وزارة الصحة، 

 .ةبالحدث مع مجموعة مف البيانات التفصيميّ  خاص   بممؼ  
 ،ة عمى عمؿ األطفاؿ إذا ما تحققت لمطفؿ مصمحة أكيدة مف العمؿيمكف إضفاء صفة المشروعيّ 

في مجاؿ  د إكسابو خبرةً رّ د حصولو عمى أجر مف عممو أو مجوال تتحقؽ مصمحة الطفؿ بمجرّ 
لمطفؿ كالتعميـ  أساسي   مف مراعاة عدـ تعارض العمؿ مع حؽ   العمؿ الذي يمارسو بؿ ال بدَّ 

لمقدار عممو، وتتحقؽ مصمحة الطفؿ في  أف يكوف مساوياً  والصحة، كما أف أجر الطفؿ ال بدَّ 
 .العمؿ إذا ما روعيت ضوابط تشغيؿ األحداث والتي سبؽ اإلشارة ليا

ة أو المأجورة والتي تناسب عمر األعماؿ التطوعيّ  كؿ   عمل األطفال المشروعويدخؿ في إطار 
، بؿ مف شأنيا إكساب الطفؿ أو الذىني   أو الجسمي   ه العقمي  الطفؿ وقدراتو وال تؤثر عمى نموّ 

غناء خبرتو وتجربتو العمميّ   ة.الميارات البلزمة لصقؿ شخصيتو وقدراتو وا 
مف اتفاقية  3لمعيار المصمحة الفضمى في عمؿ األطفاؿ فيرجع لممادة  لمسند القانوني   أما بالنسبة

ؽ باألطفاؿ سواء حقوؽ الطفؿ حيث جاء في الفقرة األولى منيا "في جميع اإلجراءات التي تتعمّ 
 ة أو الييئاتة أو المحاكـ أو السمطات اإلداريّ ة أو الخاصّ قامت بيا مؤسسات الرعاية االجتماعيّ 

مف االتفاقية ذاتيا  18ة ة يولى االعتبار األوؿ لمصالح الطفؿ الفضمى" كما أف المادّ التشريعيّ 
أوجبت األخذ بعيف االعتبار مصمحة الطفؿ الفضمى عند تكريس مبدأ تحميؿ كبل الوالديف 

لحقوؽ  مف الميثاؽ العربيّ  33/3ة عف تربية الطفؿ ونموه، إضافة لممادّ  مشتركةً  مسؤولياتٍ 
  نساف.  اإل

 الحرب وأثرىا عمى األطفال:: رابعاً 
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عمى األطفاؿ في العالـ وفي مناطؽ النزاع  ةً مأساويّ  سنةً  2014اعتبرت اليونيسؼ سنة الػ 
نتوني ليؾ في نياية السنة لميونسيؼ آ لمدير التنفيذي  ، حيث ذكرت عمى لساف اوالحروب بخاصة

( مميوف طفؿٍ  230ة في العالـ، ويقدر أف )يعانوف مف النزاعات العنيف مميوف( طفؿٍ  15أف )
 حة ومنيا سوريا.تتأثر بالنزاعات المسمّ  ودوؿٍ  يعيشوف في مناطؽَ 

تجنيد  اخُتطؼ مئات األطفاؿ مف مدارسيـ أو وُىـ في طريقيـ إلى المدرسة، بينما تـّ فقد )
عدد اليجمات حة، كما ارتفع عشرات اآلالؼ منيـ، أو استخداميـ في القوات والمجموعات المسمّ 

 في العديد مف األماكف(. ةٍ عسكريّ  عمى َمرافؽ التعميـ والصحة، وازداد استخداـ المدارس ألغراضٍ 
ف كانوا يبدوف قوةً   وقدرةً  مف شأف الحرب أف تجعؿ الجميع في حالة مف االستضعاؼ، واألطفاؿ وا 

بالغيف. وتعّرض وف لصغر أعمارىـ أكثر ضعفًا مف الؼ تفوقاف الوصؼ فإنيـ يظمّ عمى التكيّ 
روح والنزوح اليتـ واإلصابة بالجو  الموت أبرزىامف  مف األخطار واسعةٍ  ؿ لجممةٍ الحرب األطفا

آخر مف شأنو  ة عامؿٌ كما أف فقداف فرص الحصوؿ عمى الرعاية الصحيّ  واالنفصاؿ عف األسرة.
ويمة المدى بعد لكونو قد يؤدي إلى الموت أو يترؾ آثارًا ط ألطفاؿ ألعظـ األخطارض اأف يعرّ 

رت مداواتو، ويكوف األطفاؿ غير معالجتو أو تعذّ  أو مرض لـ يتـّ  بسيطٍ  اإلصابة بجرحٍ 
قد يصبح  :أشكاؿ األذى، فعمى سبيؿ المثاؿلئلىماؿ ولجميع  المحاطيف برعاية الكبار عرضةً 

 ر بيـ.تجالئل لمجماعات التي تبحث عف مجنديف جدد وقد يكونوف عرضةً  األطفاؿ أىدافًا سيمةً 
لمفقر وال تترؾ أماـ األطفاؿ خيارًا  عاـ   حة تتسبب في انتشارٍ عف ذلؾ، فالنزاعات المسمّ  وفضبلً 

غير  ؿ أو امتياف أعماؿٍ د في الطرقات أو التسوّ يمكنيـ مف البقاء عمى قيد الحياة سوى التشرّ 
مؼ باختبلؼ عمر األجر وبطبيعة الحاؿ فاألخطار تخت ومتدنيةَ  كثيرًا ما تكوف شاقةً  ،مألوفة

لبلعتماد عمى أنفسيـ مف أجؿ البقاء  أكثر ميبلً  الطفؿ وجنسو، ويبدو أف األطفاؿ األكبر سناً 
   ضًا لسوء المعاممة.عمى قيد الحياة إال أنيـ يكونوف في معظـ األحياف أكثر تعرّ 

 
 طفال:ة لعمالة األاآلثار السمبي   خامسًا:

 اقتصاديًا بالعمؿ الذي يقـو بو وىي: ؿ  ستغَ لطفؿ الذي يُ ة يتأثر بيا اساسيّ يوجد أربعة جوانب أ
والقوة، والبصر  : تتأثر صحة الطفؿ مف ناحية التناسؽ العضوي  ر والنمو الجسدي  التطو   -1

، الخنؽ مف الغازات مرتفعةٍ  ماكفَ ة، والوقوع مف أوالسمع وذلؾ نتيجة الجروح والكدمات الجسديّ 
  خرِه مف التأثيرات.لى آة، صعوبة التنفس، نزؼ وما إالسامّ 

و لمعمؿ، لمطفؿ الذي يترؾ المدرسة ويتوجّ  ر المعرفي  : يتأثر التطوّ ر المعرفي  التطو   -2
إضافة  الحساب،و  بقدراتو عمى القراءة والكتابة، لى انخفاضٍ إ تتأثر وتؤدي ره العمميّ فقدراتو وتطوّ 

 .بداعو يقؿ  لى أف إإ
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رامو لذاتو وارتباطو عند الطفؿ العامؿ فيفقد احت في  ر العاط: يتأثر التطوّ ر العاطفي  التطو   -3
ضو لمعنؼ مف سرة ونومو في مكاف العمؿ وتعرّ خريف وذلؾ جراء بعده عف األوتقبمو لآل األسريّ 

 و مف قبؿ زمبلئوقبؿ صاحب العمؿ أ
لمطفؿ الذي يعمؿ  خبلقيّ واأل ر االجتماعي  : يتأثر التطوّ خالقي  واأل ر االجتماعي  التطو   -4

خريف، القدرة عمى التمييز بيف جماعة والقدرة عمى التعاوف مع اآلفي ذلؾ الشعور باالنتماء لمبما 
ف يصبح الطفؿ كالعبد لدى صاحب العمؿ. )وكيبيديا، الصح والخطأ، كتماف ما يحصؿ لو وأ

 نترنت(.رة، اإلالموسوعة الح
 

 ل سورية:ة عمى أطفاة واالقتصادي  ة واالجتماعي  سادسًا: آثار الحرب النفسي  
تاؿ ًا في مناطؽ النزاع نتيجَة االقتِ مف األطفاؿ فَقدوا أحد والَدييـ أو االثنيف مع كبيرةٌ  ىناؾ نسبةٌ 

؛ وبذلؾ َخِسروا حقَّيـ في الرعاية والحضانة، كما خسر ىؤالء األطفاؿ أيضًا والقصؼ العشوائيّ 
ي مستوى جًة لمجوع والفقر وتدنّ قيـ، ونتيحقَّيـ في التعميـ بعد تدمير المدارس والتيجير مف مناط

 .الخدمات بحؽ  البلجئيف والنازحيف السورييف
ة تشير إلى أف حصائيات غير الرسميّ اإل أف إال ةٍ رسميّ  حصاءاتٍ عمى الرغـ مف عدـ وجود إ

، وتتراوح ما بيف مراحؿ الصدمة واإلنكار بالغةٌ لتي يعاني منيا ىؤالء األطفاؿ ة ااآلثار النفسيّ 
ة والتي تظير عمى الشاشات اإلخباريّ  لمشاىد التي تُعرض يومياً عد الصدمة، كما أف اوآثار ما ب

ة ة واألصوليّ ة والتخمفيّ األفكار الرجعيّ  في النزاع المسّمح، وبث   توريط واستخداـ األطفاؿ كأدواتٍ 
 .ة في المستقبؿ القريبة والغربيّ في أذىانيـ، ستمقي بظبلليا عمى مستقبؿ األمـ العربيّ 

 
 ة لمحرب:أحد النتائج الكارثي   ينعمالة األطفال السوري سابعًا:
منظمة األمـ المتحدة لمطفولة" )يونيسؼ(  ومنظمة "سيؼ ذي تشيمدرف" )أنقذوا األطفاؿ( "حذرت 

، خطيرةً  ليا، مف تفاقـ عمالة األطفاؿ السورييف التي بمغت مستوياتٍ  ة في تقريرٍ غير الحكوميّ 
 وقالت المنظمتاف في تقريرٍ  .ة الناجمة عنياسوريا واألزمة اإلنسانيّ  نتيجة الحرب الدائرة في

مف  ايدةٍ متز  ة في سوريا يدفعاف بأعدادٍ ثقيؿ" إف "النزاع واألزمة اإلنسانيّ  وعبءٌ  صغيرةٌ  بعنواف "أيدٍ 
 ."ستغبلؿ في سوؽ العمؿاألطفاؿ ليقعوا فريسة اال
روجر "في الشرؽ األوسط وأوروبا وآسيا  لمنظمة "سيؼ ذي تشيمدرف" وأكد المدير اإلقميمي  

ة "دفعت المبلييف إلى الفقر ما جعؿ معدالت عمالة األطفاؿ تصؿ ، أف األزمة السوريّ "ىيرف
وأضاؼ "في الوقت الذي تصبح فيو العائبلت أكثر يأسًا، فإف األطفاؿ  ."خطيرةٍ  لمستوياتٍ 
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بح ىؤالء العبيف اقتصادييف أساسييف مف أجؿ البقاء عمى قيد الحياة، ويص أساسي   يعمموف بشكؿٍ 
  ."في سوريا أو دوؿ الجوار

سورييف يعانوف الفقر"، بينما  خمسة أطفاؿٍ  ووجد التقرير الذي نشر في عماف أف "أربعة مف كؿ  
ى فاقمو عدد األطفاؿ المجبريف عم خارج المدارس وىو رقـٌ  سوري   مميوف طفؿٍ  2،7يقبع "

بع أف "األطفاؿ داخؿ سوريا يساىموف في دخؿ عائبلتيـ في أكثر وتا ."نخراط في سوؽ العمؿاال
مف ثبلثة أرباع العائبلت التي شممتيا المسوحات. وفي األردف يعتبر نصؼ أطفاؿ البلجئيف 

 ."السورييف المعيؿ الرئيسي في العائمة
ما يعمؿ سنوات فقط يعمموف في بعض المناطؽ، في أما في لبناف فوجد التقرير أطفااًل بعمر ست  

وبحسب التقرير فإف أكثر  .ثبلثة أرباع األطفاؿ السورييف في العراؽ لتأميف قوت عائبلتيـ
، ستغبلؿ الجنسيّ ح واال"ىـ أولئؾ الذيف ينخرطوف في النزاع المسمّ  لؤلخطار األطفاؿ عرضةً 

  ."ـ واإلتجار باألطفاؿؿ المنظّ واألعماؿ غير المشروعة مثؿ التسوّ 
ـ الزعتري لبلجئيف السورييف في المئة مف األطفاؿ العامميف في مخي 75ي أف ووجد التقرير الدول

في المئة مف األطفاؿ العامميف في  22ض ، فيما تعرّ ةً صحيّ  تٍ كبلشماؿ األردف يعانوف مش
الزراعة في األردف إلى إصابات عمؿ. مشيرًا إلى أنيـ يحققوف دخبًل يوميًا يتراوح ما بيف أربعة 

مف جية  .في األسبوع لستة أياـٍ  ثماني ساعاتٍ  ات، مقابؿ العمؿ لما يزيد عمىدوالر إلى سبعة  
لمحاوالت التجنيد مف قبؿ  متزايدٍ  ضوف بشكؿٍ أخرى، أشار التقرير إلى أف "األطفاؿ السورييف يتعرّ 

الثماني سنوات العاـ  بسف   حالة مؤكدة ألطفاؿٍ  278مت األمـ المتحدة حة، وسجّ مسمّ  مجموعاتٍ 
2014".  

تسميح األطفاؿ واستخداميـ في القتاؿ، أو  في المئة مف تمؾ الحاالت تَـّ  77وأضاؼ أنو "في 
و التقرير في المئة مف األطفاؿ الذيف قابميـ معدّ  30وأفاد  ."ةتسجيؿ المعارؾ أو أغراض دعائيّ 

ؿ وبحسب التقرير فإف "األطفا .في كردستاف العراؽ، بأنو جرى التواصؿ معيـ بيدؼ تجنيدىـ
  ."دوالر 400تجنيدىـ يحققوف دخبًل شيريًا يقارب  الذيف يتـ  

عمى إعطاء األولوية لمقضاء عمى أسوأ أشكاؿ عمالة  ت المنظمتاف المجتمع الدوليَّ وحضّ 
 .األطفاؿ، وتمويؿ المبادرات المساعدة عمى توفير الدخؿ لمسورييف، وتوفير التعميـ الجيد واآلمف

 ."يدفعوف ثمنًا باىظًا بسبب فشؿ العالـ في إنياء النزاع وحذرتا مف أف "أطفاؿ سوريا
  
 

 استمرار عمالة األطفال: ثامنًا: أخطار
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ي مستوى التعميـ. تشير مظاىر اضطرار األطفاؿ لمعمؿ مف أجؿ إعالة أسرىـ، نجد تدنّ  مف أىـ  
لى بالمئة، و  50إلى  ي نسبة االلتحاؽ بالتعميـ األساسي  تقديرات الخبراء إلى تدنّ  بالمئة في  30ا 

 .ةضحايا لؤلميّ  15مف األطفاؿ دوف الػ كبيرةٌ  ا يعني أف تكوف نسبةٌ الصفيف األوؿ والسادس، ممّ 
عف  24 - 15وباإلضافة إلى ىذا انخفض معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة ضمف الفئة العمرية 

بالمئة في  98.4مف  بالمئة وىذا يتعمؽ بتراجع نسبة االلتحاؽ بالتعميـ األساسيّ  94.3نسبة 
اإلغاثة في كممة فاليري آموس منسقة  –)تقارير األمـ المتحدة  .بالمئة 70إلى  2011العاـ 

 مس األمف(.األمـ المتحدة أماـ مج
لميونيسؼ في منطقة الشرؽ األوسط  وفي ىذا الصدد يقوؿ د. بيتر سبلمة، المدير اإلقميميّ 

فيو لساعات  ره في الوقت الذي يكد  الطفؿ وتطوّ  نموَّ  ةٍ مبكر  يوقؼ العمؿ في سف  “وشماؿ إفريقيا: 
تكوف في غاية الخطورة  ما يعمموف في ظروؼٍ  ، خاصة أنيـ كثيراً ضئيؿٍ  عمؿ طويمة لقاء أجرٍ 
 .”ةأو في بيئة غير صحيّ 

ة والعمؿ ة السامّ ة والمواد الكيماويّ ض لممبيدات الحشريّ إف رفع األحماؿ الثقيمة والتعرّ “ويضيؼ: 
ض ليا األطفاؿ العامموف يوميًا في طويمة ىي مف بيف بعض المخاطر التي يتعرّ  عاتٍ لسا

 .”المنطقة
األوسع والحكومات المضيفة والمجتمع  المجتمع الدوليّ ت قد حثّ ” ال لضياع جيؿ“مبادرة  وكانت
ة ي لقضية عمالة األطفاؿ في سوريا والدوؿ المتأثر ة لمتصدّ جادّ  عمى اتخاذ إجراءاتٍ  المدنيّ 

مف التمويؿ  ة، مف خبلؿ تحسيف قدرة الحصوؿ عمى سبؿ العيش عبر توفير مزيدٍ باألزمة اإلنسانيّ 
 .وتوفير التعميـ الجيد واآلمف لجميع األطفاؿ المتأثريف باألزمة، لممبادرات الُمدّرة لمدخؿ

 
 :خاتمة

ر النازحة عمى دعـ األس إف التسريع في عممية ضبط ظاىرة عمالة األطفاؿ السورييف والحثّ 
، متطمبات ىذه المرحمة الصعبة في حياة الشعب السوريّ  اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا، ىو أىـّ 

ر المجتمع، ومف الواجب لتطوّ  ىدار فييـ ىو إىدارٌ واإل فاألطفاؿ ىـ عماد المستقبؿ المرتقب،
ميمة المناؿ ؼ يجعؿ الحموؿ قسو  تأخيرٍ  ممكف ألف أيَّ  ي ليذه الظاىرة في أسرع وقتٍ التصدّ 
مف عمر العمالة والحرب ىو خمس سنوات أي مرحمة  أف ما تجاوزه الطفؿ السوريّ  والسّيما
 ة كاممة.عمريّ 
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 الفصل الثالث
 نتائج البحث

 
مف أجؿ  ،إدماجيا مع النتائج مة مف قبؿ الحاالت وذوييـ وأصحاب العمؿ سوؼ يتـ  الردود المقدَّ 

تساؤالت البحث مع اقتراح بعض الحموؿ الممكنة مف  ب عفالنتائج التي ستحاوؿ أف تجي توضيح
 أجؿ التخفيؼ مف وطأة عمالة األطفاؿ السورييف في مدينة غازي عنتاب التركية.

 
 :ة ألسر الحاالتة والصحي  ة والتعميمي  ة واالقتصادي  ة حول الحالة االجتماعي  نتائج عام    -1
الذي تعيشو أسر ىذه ي المتدنّ  المعيشيّ في الوضع  اً ف الحاالت المدروسة أف ىناؾ توافقتبيّ 

  .المتدني في المستوى التعميمي   ضافة إلى توافؽٍ الحاالت، باإل
ة فسوء األوضاع الماديّ  لدى األسر المدروسة، ؼ االجتماعيّ ويمكف التعميـ بالنسبة لقضية التكيّ 

بيف  تكبل، مشت بيف الزوجيفكبل)مش ؼ األسرة فيما بينيار عمى تكيّ وضيؽ مساحة السكف أثّ 
في  مع الجيراف(، ومف الواضح جدًا عدـ وجود انسجاـٍ  تكبلومع محيطيا )مش ،األبناء(

 العبلقات بيف األبناء فيما بينيـ وبيف األبناء واآلباء.
 وال واضحٍ  تبدو ببل مستقبؿٍ  تركيا الشعور لدى جميع أسر الحاالت أف الحياة في ويمكف تعميـ

في أف ترؾ المدرسة  جميعيا ذوي الحاالت لدى وىناؾ توافؽٌ . اجتماعي   أو ضمافٍ  أمافٍ  يوجد أي  
ة بحيث أف جميع األسر تبدو مف المسؤوليّ  بٌ وىذا تيرّ  ،واالتجاه نحو العمؿ ىو قرار الطفؿ نفسو

أو  ،عدمو أو عمى سموؾٍ  فميس ىناؾ تشجيعٌ  ،في رعاية أطفاليا لدور األسرة الطبيعيّ  فاقدةً 
ة ة االقتصاديّ ة المتدنية والخمفيّ ة التعميميّ إلى الخمفيّ  بًل وىذا بطبيعة الحاؿ عائدٌ لمتعميـ مث تعزيزٌ 
  .الرديئة

في التغذية وعدـ انتظاـ في  آخر في أف جميع الحاالت المدروسة تعاني مف سوءٍ  وىناؾ توافؽٌ 
 والنوع. تناوؿ الوجبات مف حيث الكـ  

 
 باحث:التعميم عمى مجتمع الدراسة من وجية نظر ال  -2

مف حيث دراسة  ؛مف التذكير أف والية غازي عنتاب تفتقد إلى قاعدة البيانات المناسبة بدايةً ال بدَّ 
طة الميف لدى أرباب األسر، وطبيعة األعماؿ التي ير ع خة وتوزّ ة واالجتماعيّ األوضاع االقتصاديّ 

مف  ؛عمالة األطفاؿ تخص  بالبيانات التي  اً ىناؾ شحّ  يا أغمب النازحيف السورييف، كما أفّ يعمؿ ب
 حيث أنواعيا ومدى خطورتيا وطبيعة أجورىا ومدى تأثيرىا في تحسيف الوضع االقتصادي  
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ة، يمكف تفتقد إلى الدقة العمميّ  لمباحث، وىي مبلحظاتٌ  عميقةٍ  لؤلسرة، ولكف وبحسب مبلحظاتٍ 
 ي:مايم التعميـ عمى مدينة كراتاش مركزي والتي ىي مجاؿ الدراسة المكانيّ 

  .يةة المتدنّ ة التعميميّ ة النازحة ىـ مف ذوي الخمفيّ سر السوريّ معظـ األ  - أ
 .غير ثابت ة وبراتبٍ ويدويّ  صعبةٍ  أغمب ىذه األسر تعمؿ في ميفٍ  - ب
ز تزداد عمالة األطفاؿ في ىذه المنطقة دونًا عف جميع المناطؽ في والية عنتاب وذلؾ لتركّ  - ت

 في ىذه المدينة. ةالسورييف فييا، ولتركز األعماؿ الحرفيّ 
 ة لممدرسة كسببٍ و نحو الدراسة بسبب األعباء الماديّ تدعـ أطفاليا في التوجّ  أغمب األسر ال - ث

 .ثانوي   ، ولبلستفادة مف أجرة الطفؿ العامؿ كسببٍ أوؿ ورئيس
ة التي ة لؤلطفاؿ بسبب سوء األوضاع االقتصاديّ الرعاية األسريّ و  نسبة التماسؾ األسريّ  تقؿ   - ج

 ة.سوء األوضاع المعيشيّ أدت إلى 
 
  :تساؤالت البحث اإلجابة عن  -3

قد تكون احتياجات األسرة في بمد المجوء ىي ما يدفعيا إلرسال فيما يتعمؽ بالتساؤؿ األوؿ "
 " ب المدرسي  بين عمالة األطفال والتسر   ىل ىناك عالقةٌ والتساؤؿ الثاني " الطفل لمعمل"
ب طفاؿ والتسرّ ر العمر المشترؾ بيف عمالة األتغيّ ًء عمى مربط ىذيف التساؤليف بنا )مبلحظة: تَـّ 

 .(المدرسيّ 
 أثرٍ  أف األجر الذي يتمقاه الطفؿ مقابؿ العمؿ ليس لو أيّ  مف أصؿ أربع أجابت ثبلث حاالتٍ 

 اً واضح اً مت أثر ماعدا حالة واحدة "راميا" حيث سجّ  ،ة لؤلسرةُيذكر عمى تمبية الحاجات االقتصاديّ 
الرديء  ة، ومع ذلؾ فالمستوى االقتصادي  ا عمى تمبية حاجات األسرة االقتصاديّ في تأثير عممي

ب مف مصاريؼ يا نحو العمؿ لمتيرّ ًا في ميؿ األسرة لدفع أبنائأظير أف ىناؾ توافق كافةً  ؤلسرل
 المدرسة المرىقة بالنسبة ليـ.

ليرة أجار شيري  65ؿ تمت سنيف والحالة الثالثة: "بدؾ ألؼ ليرة تسجي 2براىيـسب والد إبح
 .لمباص"

، فقد أظيروا تركيا ف ارتادتا المدرسة فيوىما الحالتاف المتا ،ولى والحالة الثالثةوبالنسبة لمحالة األ
  .مف أجؿ تركيـ لممدرسة اً إضافيّ  اً ة التي كانت مبرر رًا واضحًا مف العممية التعميميّ تذمّ 

ي بالمدرسة منضؿ قاعديف واآلنسة عـ نحنا ما منعمؿ ش( "2براىيـبحسب الحالة الرابعة)إ
  .تخانقنا، ما بعممونا متؿ مدارس سورية"

لؤلسرة فبل  ف الوضع االقتصادي  أكدت ثبلث حاالت ما عدا الحالة األولى "محمد"، أنو إذا تحسّ 
 مانع لدييـ مف إيقاؼ أبنائيـ عف العمؿ وتسجيميـ في المدرسة. 
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أثرت عمى الحفظ  ةٍ صحيّ  ترؾ العمؿ وذلؾ ألسبابٍ  ر الحالة األولى عف رغبتيا فيولـ تعبّ 
 واإلدراؾ.

التأكيد عمى أف لمعامؿ  وقد تَـّ  ،التساؤليف السابقيف تجيبنا عف جميعيا أجوبة الحاالت السابقة إف
 نحو العمؿ والذي ىو السبب الرئيسفي دفع الطفؿ  اً ميمّ  اً سرة أثر في احتياجات األ االقتصاديّ 

 بو مف المدرسة.لتسرّ 
 

ن في عنتاب التركية السبب قد تكون عمالة األطفال السورييالتساؤؿ الثالث " أما فيما يخص  
 " ة لمطفلة لمتنشئة االجتماعي  لتجاوز المراحل الطبيعي   الرئيس
عمى المستوى  ؼٍ في السموؾ وعدـ تكيّ  ف أف الحالة األولى والثانية تعانياف مف سوء توافؽٍ فقد تبيّ 
تيجة العمؿ الطويؿ تجاه جماعات المعب واألقراف وذلؾ ن شديدةً  وأبديا عزلةً  ،عي  واالجتما النفسي  

ومف الواضح جدًا كما في الحالة األولى والثانية أف منشأ ىذه العزلة  .عشر ساعاتٍ الذي يتجاوز 
تصعيد  لمشعور باالضطياد ويتـ   الةٌ وبالنسبة لمحالة الثانية فيي ميّ  تركيا لمجوء إلى سابؽٌ 
طيادىا بمحاولة اكتناز النقود مف أجؿ شراء أشياء تتميز بيا عف اإلخوة في المنزؿ، ولـ اض

بيف األقراف أو التحدث  عف منافسةٍ  يبلحظ مف مراقبة سموؾ الحالتيف األولى والثانية أي حديثٍ 
اؿ "ككرة القدـ مثبًل"، وقد بدا تأثير عمالة األطف ةٍ جماعيّ  يمعبوف بو أو عف لعبةٍ  حوؿ مكافٍ 

 ة لمطفؿ. ة الطبيعيّ واضحًا في عرقمة التنشئة االجتماعيّ 
ة دفعتيـ نحو " أف سوء الرعاية األسريّ 1"محمد+ابراىيـ ويبدو جيدًا كما في الحالة األولى والثانية

ث بعبلقاتيـ مع الكبار في محيط العمؿ واليروب مف العبلقة مع أقرانيـ ألنيا تسبب العزلة والتشبّ 
 ميا.ال يستطيعوف تحمّ  مةً مؤل ليـ مواجيةً 
زاز ألنيـ مف االعت كاف لدييـ شعورٌ  ،مب مف الحالتيف األولى والثانية أف يصفوا شعورىـعندما طُ 

وىذه المغاالة في االعتزاز نتيجة تكبيت لدورىـ المتوقع في ىذا  سرة،يعمموف ويساىموف في األ
 العمر.

 حيث إنيما يتمتعاف بثقٍة عاليةٍ عمى النقيض تقريبًا،  الثالثة والرابعة فقد كانوا أما بالنسبة لمحالتيف
ة جيدة إدراكيّ  ، باإلضافة لمستوياتٍ واالجتماعي   النفسي   عمى المستوييف ؼٍ وتكيّ  توافؽٍ و النفس ب

في الدور والسموؾ  واضحٌ  واضح، وقد لوحظ في الحالة الثالثة "راميا" تجاوزٌ  عاطفي   وذكاءٍ 
وىذا  ،لممكاف الذي تعمؿ بو في النشاط االقتصادي   رئيٌس  ا سببٌ المتوقع منيا وىي تشعر أني
وىي تصؼ البنات مف جيميا  .دراكيا وعمرىاًا في غير مستوى إالدور دفعيا لتعاشر أشخاص

مثميف وىذا أثر بدوره  لرغبتيا في أف تكوف فتاةً  واضحٌ  ويبدو ىنا تصعيدٌ  ،بالمائعات والمغرورات
 راميا" وجعميا تمارس دورًا أكبر مف عمرىا.عمى التنشئة الطبيعية ؿ "
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 ،مع الجميع ذاتي   ؼٍ عمى تحقيؽ تكيّ  " فمف الواضح أنو قادرٌ 2براىيـأما بالنسبة لمحالة الرابعة "إ
في األسرة  ؼٍ لفعميا، ومع ذلؾ فيو غير متكيّ  اً لجماعات المعب ويجد دائمًا خطط فيو غير فاقدٍ 

ويقارف بينو وبيف إخوتو، ومع أنو  واضحٍ  االضطياد بشكؿٍ  ولديو حس   ،ض لمضرب الشديدويتعرّ 
ولكف  ،عميو اً سيئاً نفسي اً ؼ معيا بشكؿ ال يبدو أف ليا أثر ض لمعديد مف الصدمات إال أنو تكيّ تعرّ 

تعباف... أنا كتير لديو وىو يصؼ شعوره كالتالي " لمعمر الطفولي   ىذا ال ينفي أنو متجاوزٌ 
 شة أبدًا".تعباف، ماني مرتاح بيالعي

ة لمتنشئة مف أسباب تجاوز الطفؿ لممراحؿ الطبيعيّ  رئيٌس  بالنتيجة عمالة األطفاؿ ىي سببٌ 
ومع أنيا ليست السبب الوحيد ولكف ليا العامؿ األكبر في ترسيخ ىذا التجاوز  ،ةاالجتماعيّ 

ىذه المرحمة  النشاطات والسموكيات المتوقعة لدوره في لمتنشئة ألنيا تترؾ الطفؿ بعيدًا عف كؿ  
 مف العمر. 

 
العامل  ض ليا الطفل السوري  ماىي أبرز االنتياكات التي يتعر  وفي االنتقاؿ إلى التساؤؿ الرابع "

 :في مدينة غازي عنتاب"
ة والتي العامؿ في مدينة غازي عنتاب التركيّ  ض ليا الطفؿ السوريّ تندرج االنتياكات التي يتعرّ 

 ا في أربعة أنواع:مبلحظتيا واالستقصاء عني تَـّ 
 .االعتداء الجسديّ  – 1
 .االعتداء العاطفيّ  – 2
 .ىماؿاإل – 3
  .العنؼ الجنسيّ  – 4
 ة.شبو مستمرّ  ةٍ جسديّ  رضوف النتياكاتٍ "، يتع2براىيـإ" و"1براىيـلوحظ أف الحالتيف "إ 

 مف قبؿ الطفؿ لصاحب العمؿ الذي يقـو بضربو  اً سنوات(، نجد تبرير  6" )1براىيـ"وفي حالة إ
 داـ المحؿ مع شي حدا ما بيضربني"."إزا كاف رايؽ وشافني عـ بمعب ق

 مثؿ )غبي / حمار/ الجميع يطمؽ عميو صفاتٍ ف شديدٍ  عاطفي   العتداءٍ  نفسيا ض الحالةتتعرّ و 
 ألسرة.تمييز مف قبؿ ا)نسبًة لمثأثأة( والذي أثر بدوره عمى شعوره بال تأتوء
ويبدو أنيا  ،مف العبلقة مع أقرانو وخوؼٍ  شديدةٍ  ت ىذه االعتداءت إلى شعور الطفؿ بعزلةٍ وقد أدّ 

في السمع  فأغمب أفكاره غير منتظمة ويعاني مف مشكبلتٍ  ،موأثرت عمى إدراكو ومستوى تعمّ 
 .وصعوبة في التواصؿ البصريّ 

"بقـو  :ةجسديّ  ض ليا ىي اعتداءاتٌ ي يتعرّ " فأكثر االعتداءات الت2براىيـ "إوبالنسبة لمحالة "
" . عمى قتمة وبناـ عمى قتمة"  "إزا ما بعت كؿ الخبز باكؿ قتمة بالخرطـو
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ضت في تاريخيا وقد تعرّ  دائـٍ  سنوات( تعيش حالة تيديدٍ  10" )2براىيـمف الواضح أف الحالة "إ
"لمسية"، ولكف  جنسي   داءٍ ض أثناء العمؿ لمحاولة اعتبسبب الحرب وكذلؾ تعرّ  كبيرةٍ  لصدماتٍ 

 لدرجة أنيا تمارستحاوؿ السيطرة،  يةٍ متحدّ  ةٍ جدليّ  ةٍ لتو إلى شخصيّ أثر ىذه االعتداءات حوّ 
عمى المدى البعيد حيث يجعؿ مف الطفؿ  وىذا لو أثرٌ  ،ضيا لمضرب دائماً الذي يعرّ  ذاتو السموؾ
ض " يتعرّ 2براىيـأف "إ والسّيما ،ـفي االنتقا دائمةٌ  عمى محيطيا ولدييا رغبةٌ  حاقدةً  ةً شخصيّ 
 ضمف األسرة أيضًا.  واضحٍ  لتمييزٍ 

 
وعادًة ما يكوف ىذا اإلىماؿ ىو  ،ىماؿضيا لئلإلى التوافؽ في تعرّ  جميعيا الحاالت وتميؿ

عظـ األسر النازحة التي تعيش ومف الممكف تعميمو عمى م ،األكثر شيوعًا مف بيف االنتياكات
ىماؿ يشمؿ "إىماؿ حاجات الطفؿ لمعب والممبس والغذاء ، وىذا اإلذاتيا الظروؼ الموضوعية

 .كيا "دراجة، كرة، الخ"ة مف قبؿ األسرة واالحتياجات التي يرغب الطفؿ في تممّ والرعاية العاطفيّ 
 ،معينةٍ  ف مف دراسة الحاالت أنيـ جميعًا يكبتوف رغبتيـ في الحصوؿ عمى مقتنياتٍ وقد تبيّ 

طفولتيـ أبدًا )دراجة نارية مف أجؿ  بعض الحاجات التي ال تمس   وبعضيـ يفكر في اقتناء
  .الذىاب إلى العمؿ، آيباد..الخ(

 
ما ىو الدور الذي " :التساؤؿ الخامس واألخير مف تساؤالت البحث الجواب عف فيما يخص  

ين ضمن حكومية في تخفيف وطأة عمالة األطفال السوريالغير ة و و المنظمات الحكومي  تؤدي
  ":؟ةينة غازي عنتاب التركي  مد

ة مف أجؿ تخفيؼ الوطأة عف ة وغير الحكوميّ مف الواضح انعداـ دور عمؿ المنظمات الحكوميّ 
 ليا ذووض ة، وبعد االستقصاء عف المساءالت التي تعرّ عمالة األطفاؿ في مدينة عنتاب التركيّ 

فقد  غير قانوني   مؿ في سف  لعمف المدارس أو ذىابيـ إلى ا يـتسّرب أبنائ الحاالت فيما يخّص 
ة( وال مف قبؿ ة أو سوريّ ة )تركيّ حكوميّ  ال مف قبؿ منظماتٍ  مساءلةٍ  ضوا ألي  ف أنيـ لـ يتعرّ تبيّ 

في العمؿ مع األطفاؿ  ومف الواضح وجود تقصيرٍ  ،ةٍ المدرسة وال حتى منظمات غير حكوميّ 
 .خاص   السورييف البلجئيف في مدينة عنتاب بشكؿٍ 

يعني لو بيعممولنا بطاقة مواصبلت لمطالب الصغير بحيث : "الحالة األولى "محمد" بحسب والد
ليرة تركي بوفرو عمينا كتير، بس اهلل وكيمؾ ما حدا سائؿ فينا كميوف  200كؿ السنة الدراسية ب 

 معبييف جيوبيوف ومرتاحيف مف ىمنا".
، وقد بدا رئيس لمواصبلت كسببٍ يـ نحو العمؿ ىو أجرة ااألىالي إلرساؿ أبنائإف أكثر ما يدفع 

 جيةٍ  عند ذوي جميع الحاالت في تحديد ىذا السبب، وىـ يرغبوف أف تتبنى أي   اً أف ىناؾ توافق
 أبناء في البيت. ةأو أربع ةلمف لديو ثبلث ىذا األمر والسّيما حؿَّ  ةٍ حكوميّ 
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يـ خبلؿ السنتيف ب أبنائحوؿ تسرّ  واحدةٍ  ض ولو لمساءلةٍ وجميع األسر أكدت أنيا لـ تتعرّ 
عمالة أطفاليـ  أخرى، وكذلؾ فيما يخص   جيةٍ  الماضيتيف ال مف قبؿ المدرسة وال مف قبؿ أيّ 

وقد بدأ العمؿ بو منذ نيساف مف  تركيا لتنظيـ عمالة األطفاؿ في جديدٍ  صدور قانوفٍ  عممًا أنو تَـّ 
النسبة لؤلطفاؿ الذيف الخامسة عشرة، وب ، وىو يمنع العمؿ عمى األطفاؿ تحت سف  2014عاـ 

يوميًا أو العمؿ في  الثامنة عشرة يمنع عمييـ العمؿ ألكثر مف خمس ساعاتٍ  ىـ تحت سف  
 شاقة كاإلنشاءات. )انظر قانوف تنظيـ عمالة األطفاؿ( مجاالتٍ 

ف أف جيود ومف خبلؿ االطبلع عمى عمؿ المنظمات الموجودة في مدينة غازي عنتاب، فقد تبيّ 
متجاىبًل  ،أغمبو في المخيمات أو في الداخؿ السوريّ  حكومية يصب  الغير ة و ميّ المنظمات الحكو 

 السابعة عشرة في مدينة غازي عنتاب، وذلؾ بحسب تقريرٍ  تحت سفّ  ألؼ طفؿٍ  150وضع 
 .2015\1\14عف مجمس مدينة غازي عنتاب التركية في  صادرٍ 

“best my life” ر بعض مساىماتيا في محاالوت تكاد تكوف المنظمة الوحيدة التي يمكف ذك
، تقتصر إسياماتيا في تقديـ ةٌ سوريّ  دعـ األطفاؿ السورييف داخؿ مدينة عنتاب وىي منظمةٌ 

وبحسب "رانيا بيطار" المدير العالـ . ةٍ ترفيييّ  أو أخذ األطفاؿ في جوالتٍ بعض الثياب في الشتاء 
 :لممنظمة

ينة غازي عنتاب، ومنظمة )بيست ماي في العمؿ مع األطفاؿ داخؿ مد واضحٌ  ىناؾ إىماؿٌ "
أو غير  تخصصي   اليؼ( ليس لدييا اإلمكانيات البلزمة مف أجؿ القياـ بإنشاء مركز رعايةٍ 

ماّسة لوجود ىكذا مراكز تساعد عمى  لدعـ األطفاؿ السورييف، عممًا أف ىناؾ حاجةً  تخصصي  
 سوؽ العمؿ". تجاه التعميـ واستعادتو مفإعادة تأىيؿ الطفؿ وتدعيـ سموكو 

 
 ثانيًا: الحمول والتوصيات المقترحة:

 الحمول
ة المؤقتة لمحكومة السوريّ  غياب سمطة الدولة والقانوف وفشؿ العمؿ عمى المستوى الرسمي   في ظؿ  

اقتراح  ة، سوؼ يتـ  أو االئتبلؼ في رعاية البلجئيف السورييف في مدينة غازي عنتاب التركيّ 
 الحموؿ التالية:

العاممة في مدينة غازي عنتاب إلى  ة مف قبؿ منظمات المجتمع المدني  الدولة التركيّ  حث   -
 وتطبيقو عمى األطفاؿ السورييف العامميف في المدينة. تفعيؿ قانوف عمالة األطفاؿ التركيّ 

احتياجات  بسد   ،سرة مف أجؿ دعـ األالحكوميّ غير ة و رنامج مف قبؿ الجيات الحكوميّ وضع ب -
  .لزامي  تعميـ اإلال األطفاؿ في سفّ ة والسّيما مدرسيّ الطفؿ ال
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ة في ؽ مع إدارات المدارس السوريّ ة التركية ينسّ مرتبط بوزارة الداخميّ  إنشاء فريؽ طوارئ قانونيّ  -
 بيف واستعادتيـ مف سوؽ العمؿ.عنتاب مف أجؿ متابعة األطفاؿ المتسرّ 

نشاء مراكزَ  ؿ منظمات المجتمع المدنيّ مف قب والمعنويّ  تواصؿ الجيود والدعـ الماديّ  -  وا 
واحدة، وتكوف  نتاب وربطيـ بحمقة بياناتٍ ة في مدينة عة واالجتماعيّ النفسيّ  لمرعاية ةٍ صيّ تخصّ 

لمطفؿ مف خبلؿ المشاركة بالمعب والرسـ واستغبلؿ وقت  ميمة ىذه المراكز تقديـ الدعـ النفسيّ 
عادة تأىيميـ بما يحقؽ تنشئ  متوازنة. ةً اجتماعيّ  ةً فراغ األطفاؿ وا 

ضفاء صفةٍ  - عمى عمميـ  ةٍ قانونيّ  تفعيؿ دور المرشديف االجتماعييف في المدارس السورية وا 
 طفاؿ.ألسر األ ةٍ دوريّ  بة مف خبلؿ القياـ بزياراتٍ ليتمكنوا مف متابعة الحاالت المتسرّ 

ي يحقؽ لو التوافؽ بحيث تصبح المدرسة عالـ الطفؿ الذ ؛ةة التعميميّ تحسيف ظروؼ العمميّ  -
 ةٍ تأىيميّ  والشعور باالستقرار واألماف بالمستقبؿ وذلؾ مف خبلؿ إخضاع المدرسيف لدوراتٍ  النفسيّ 

 نيـ مف تطوير أدواتيـ لمعمؿ مع األطفاؿ البلجئيف.تمكّ 
 

 التوصيات
متكاممة حوؿ عمالة األطفاؿ السورييف في والية  وبناء قاعدة بياناتٍ  شاممةٍ  إجراء مسوحٍ  -

تتركز عمالة األطفاؿ وتصنيؼ  مف حيث عدد األطفاؿ العامميف وفي أي فئة عمريةٍ  ؛عنتاب
ة األعماؿ التي يعمموف بيا، ورصد األعماؿ الخطرة التي تؤثر عمى صحة الطفؿ الجسديّ 

 ة.والنفسيّ 
 ارات المدارس وبالتنسيؽ مع األسر.مف خبلؿ إد ب المدرسي  متابعة التسرّ  -
مف أجؿ التنبيو الدائـ لخطورة  كّميا ةة واالجتماعيّ ة واالقتصاديّ عبلميّ اإلتعاوف المؤسسات  -

 و في التعميـ.لطفؿ وحرمانو مف حقّ عمالة األطفاؿ والمبلحقة الدائمة لمف يقـو بتشغيؿ ا
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 ممحق بطاقات الحاالت وتقاريرىا
 

 (1بطاقة الحالة رقم )
 مؿ(مصدر المعمومات )األب + األـ + الحالة + صاحب الع

 اسم الحالة محمد
 العمر سنة 12

 طائفة العمؿ حبلؽ
 مدة الدواـ ساعة 10-12

 سرة فراد األأعدد  ذكور + ثبلث إناث( ة) األب+ األـ + أربعتسعة أفراد 
 بناءترتيب الحالة بيف األ الطفؿ الرابع 

 المستوى التعميمي لموالديف ميّ أ
 المستوى التعميمي لمحالة صؼ رابع )متسرب(

 سرة المستوى التعميمي ألفراد األ لزامي متسربيف مف المدرسة تعميـ اإلال أطفاؿ في سفّ  4يوجد 
 أعمى مستوى تحصيمي في األسرة بة(شيادة في االبتدائية لؤلخت الكبيرة، صؼ تاسع )متسرّ 

 مستوى دخؿ األسرة تحت الوسط 
 مصادر الدخؿ  األب + األخ األكبر )الدخؿ غير ثابت(

 أمراض مزمنة في األسرة يوجدال 
 في األسرة فالمفقودو  ال يوجد
 عاقات في األسرةإ اليوجد

 
 :مالحظات المقابل حول األسرة

األسرة تعاممت مع البحث  عاـ   ، بشكؿٍ ف وثيابيـ نظيفةٌ ، واألطفاؿ مرتبو بٌ ومرتّ  البيت نظيؼٌ 
 ،يا في حياتيـنالتي يعانو  تكبلالمشث عف لمتحدّ  مكبوتةٌ  وتبدو ىناؾ رغباتٌ  ،جداً  متفاعؿٍ  بشكؿٍ 

 ة التي أظير الجميع فييا رغبتو في الحديث عف أمورٍ ى مف خبلؿ المحادثة الجماعيّ وذلؾ تبدّ 
 تجاوزت قضية البحث بكثير.

 مالحظات المقابل حول مكان العمل:
ًا د، يبدو عمى صاحب العمؿ مبلمح طيبة، أكثر الوقت نرى محمجدًا ومرتبٌ  مكاف العمؿ كبيرٌ 

يشاىد مقاطع اليوتيوب عمى الموبايؿ، وبيف الحيف واآلخر يقـو بتكنيس الشعر الذي  وىو جالٌس 
 يسقط عمى األرض، أو يخرج المناشؼ الجديدة.

 مالحظات حول العميل: 
دائـ في  واصفرارٌ  شديدٌ  مع عمره حيث يبدو عميو نحوؿٌ  : صحة الطفؿ تعتبر غير متوافقةٍ جسدياً 

سنانو أنو جدًا، وقد أخبرني طبيب أ مف حيث عمره، وأسنانو بوضع سيئ بٌ الوجو، طولو مناس
 خزفية. يقـو باستبداليـ بأسنافٍ 
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 يسرح شعره مثؿ الكبار. الطفؿ نظيؼ الثياب مرتبٌ : ةالييئة العام  
أثناء الحديث وأخذ  ممحوظٌ  رٌ يبدو عمى الطفؿ توتّ  نفسيًا وعقميًا )قدرة الطفل عمى التواصل(:

، لكف تسمسؿ األحداث كما كاف يعرضيا يدؿ عمى صدؽ وتنظيـ جيد في األفكار، كثير نفسٍ 
حتى  مقبوؿٍ  عمى االنتباه والتركيز بشكؿٍ  ف أنو قادرٌ ، وقد تبيّ بسموكو الحركي   مريبٌ  اليوجد شيءٌ 

في  لممقابمة والجموس معنا، ومف الواضح جدًا أف المغة التركية مؤثرةٌ  في لحظات اقتحاـ األسرة
 . عفوي   تداوؿ بعض الكممات التركية في كبلمو بشكؿٍ  ثو حيث يتـ  حدي

تقتصر دائرة عبلقات الطفؿ عمى العمؿ، والرعاية مفقودة داخؿ األسرة، ة: التنشئة االجتماعي  
 .وعبلقتو مع أخوتو عادية، عبلقتو مع األقراف شبو معدومة

 
 تقرير الحالة

 مدروسة "محمد"، وما قالتو األسرةبيا الحالة ال التي قالت كمَّيا األفكارسنحاوؿ أف نعرض 
 وصاحب العمؿ عنو مع التركيز عمى ما يتناسب ومشكمة بحثنا.

منذ طفولتو ىي وقوعو مف الطابؽ الثاني في البناء  اً ة التي واجيت محمدتبدو المشكمة األساسيّ 
مو، وكما ثرت عمى تعمّ أ سمع لديو منذ تمؾ الفترة ومف ثَـّ الذي يعيش فيو، وقد تأثر النطؽ وال

ماما بني ما عرؼ يقوؿ بابا و عمى حكيو وفعبًل ا الدكتور قمي إنو الوقعة رح تأثر" تقوؿ والدتو:
 لحتى صار عمرو خمس سنيف".

ًا وذلؾ لكف اىتمامو بالدراسة لـ يكف جديّ  ،صؼ الرابعالفي سوريا درس حتى  عندما كاف محمدٌ 
أنا كنت فوت ع البيت القيو كابب دفاتره " لعمـ. يقوؿ والده:ييتـ با أسري   لعدـ وجود جو   عائدٌ 

 .يميف وشماؿ وفيمت إنو ما عندو رغبة يتعمـ، لييؾ لما قمي بدي بطؿ قمتمو متؿ ما بدؾ"
ة نفسيّ  اً ، ولكف مع التدقيؽ نجد في كبلـ الوالدة أسباباً ترؾ المدرسة قرارًا شخصيّ   يبدو قرار محمد

جة تدني مستوى التعميـ الشديد نتي ىماؿ األسري  اإلؽ بتتعمّ  اً أسباب نجد "ىروب"، وفي كبلـ الوالد
 ؽ بعدـ القدرة عمى الحفظ.تتعمّ  اً ومف كبلـ محمد نجد أسباب ،في األسرة

إلنو محمد اتأخر بالنطؽ رفقاتو بالمدرسة كانو يقمدوه كتير كؿ ما قطَّع بالحكي، بحسب الوالدة: "
 تى كاف يضرب إختو المي أصغر منو إلنيا بتحكي أحسف منو" لييؾ كاف ييجي مخنوؽ دائمًا ح

 100يـو كانو يطمبو منا إمبلية أو تسميع شغمة وأنا كنت عيد كتابة الشغمة  كؿّ وبحسب محمد "
  .مرة وما إقدر إحفظ"

وعف بداية عمؿ "محمد" فقد بدأ العمؿ منذ كاف في الصؼ الثاني وقد شجعو خالو صاحب معمؿ 
زاؿ مداومًا عمى الدراسة في سوريا لكف العمؿ ًا كاف ما يلعمؿ معو، عممًا أف محمدالخياطة عمى ا

أثناء وجوده في سورية صدر قرار  متأخرةٍ  ، وفي مراحؿَ بدأ يسحبو مف المدرسة رويدًا رويداً 
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"كنت غيب عف المدرسة مشاف  أىمو ألنو تجاوز أياـ الغياب المسموحة. ة بحؽ  قانونيّ  مساءلةٍ 
 معمؿ وكنت حب أوصؿ قبؿ الكؿ وخالي ما كاف يمزمني."روح ع ال

 ،بعض القماش الصغير ة وقّص وعف طبيعة عممو حينيا فقد كانت ال تتجاوز األعماؿ التنظيفيّ 
شعره بالسعادة حيث ال يبدو عميو أنو كاف وبالنسبة لمحمد فإف ىذا العمؿ ىو أكثر شيء كاف يُ 

يحبيـ في سوريا ولكف ليس  أنو كاف يمعب مع أصدقاءٍ بأقرانو، إال أنو ال ينفي  يحب االختبلط
 عندي رفقات وبحب إلعب معيوف بس مرة باإلسبوع"". مستمر   بشكؿٍ 

لمدارس لكنيا لـ تستطع أف إلى ا يامنذ سنتيف قررت األـ إعادة أبنائ وعف بداية قدوميـ إلى تركيا
نسبة لؤلسرة، لذلؾ اكتفت بتسجيؿ جدًا بال ة تعتبر باىظةً تعيدىـ جميعًا ألف التكاليؼ الماديّ 

  .محمد
فضمت محمد عمى إخواتو التانييف إلنو صبي ما بينخاؼ عميو متؿ البنات وبنفس الوقت مشاف "

 .يضمو عـ ياخد ويعطي مع الخمؽ"
وعف بداية الدواـ الدراسي في تركيا يقوؿ محمد أنو انسجـ مع المدرسة وبدأ يذىب بشكؿ يومي 

كانوا الكؿ مناح ف يترؾ الدراسة بدوف أسباب واضحة: "كنو قرر فجأة أجدًا ول اً وكاف مرتاح
 قمتمو لبابا بطمني واشتغمت حبلؽ".بالمدرسة بس أنا ما بحب الدراسة لييؾ 

في  طفؿٍ  ض ليا أي  ة التي يتعرّ مع مواجية الصدمات الطبيعيّ  ؼٍ غير متكيّ  اً الواضح أف محمد
والمستوى  حاب مباشرًة، ويبدو أف الوضع الماديَّ المدرسة لذلؾ كاف سموكو يتجو نحو االنس

المدرسة حيف طمب منو ذلؾ،  ي لـ يجعبل األب يتردد أبدًا في إيقاؼ ابنو عفالمتدنّ  التعميميَّ 
 ة.مختصّ  مع انعداـ المحاسبة مف قبؿ جياتٍ  والسّيما

 يو لـ يشيد أيَّ ف ،بالنسبة ؿ"محمد" فالحرب الدائرة في سوريا لـ تؤثر عميو إال في النزوح فقط
 التي نزحت استباقيًا وقبؿ حدوث أي   ألف أسرتو كانت مف أوائؿ األسر قريبٍ  أو تفجيرٍ  اشتباؾٍ 
ة تؤثر عمى األطفاؿ عادًة في سمبيّ  في منطقتيـ. لذلؾ ال يبدو عميو أي ردود أفعاؿٍ  ميـ   شيءٍ 

 تحدث عنيا.لصدمات الحرب كي ي ةٍ شخصيّ  ذاكرةٍ  وقت الحروب وال يوجد لديو أي  
بأحد  ؿ"محمد" بدأت معو منذ عاـ، ويبدو أنو متأثرٌ  جديدةً  العمؿ في مجاؿ الحبلقة كاف نافذةً 

في العمؿ أكثر مف شيريف ألنو وبحسب  لـ يستمرَّ  اً محمد أقرانو الذي أخبره عف ىذا العمؿ، لكفّ 
مانيا  ت"معممو طمع حشاش وسكرجي وخفنا يتحرش فيو خاصة إنو مسموعيا: أخيو الكبير

 آخر وىو يعتبر أف عممو جيدٌ  لعمؿ مرة ثانية عند حبلؽٍ أف عاد إلى ا لبث محمد ثـ ما منيحة".
ىنيؾ في شبكة إنترنت بضؿ مشغؿ موبايمي ع : "مف حيث يحقؽ لو التسمية ومساعدة أىمو ؛جداً 

 .مراد عمـ دار وباب الحارة"
مف خبلؿ  ، فمجاؿ تسمية محمدمعدومةً جدًا إف لـ تكف  نعتقد أف عبلقة محمد بالمعب متواضعةٌ 

يتجنب المعب والمشاركة مع األطفاؿ  اً ة يؤكد لنا أف محمدعماؿ الدراميّ متابعة ىذا النوع مف األ
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وىذا المؤشر يبدو واضحًا حتى مف خبلؿ أحاديث والدتو عف مدى خوفيا عمى مشاعره  ،اآلخريف
ما يجتمع قمّ  اً ما كاف في سورية فإف محمدض لو محمد مف قبؿ أقرانو، وكقد يتعرّ  موقؼٍ  مف أي  

ف حدث ىكذا اجتماع فدائمًا يكوف المقاء ليبلً في حديقة قريبة مف المنزؿ، وال يبدو أف  مع أقرانو وا 
 بحسب تعبير األخ الكبير.  األىؿ يخافوف عميو مف أف يتأخر في العودة فالمكاف آمفٌ 

راتب -ليرة تركية  25نو ال يحتاج إلى اؿ وع مساعدة األىؿ يقوؿ والد محمد إوبالنسبة لموض
"أبوه ما بياخد منو  :التي يجنييا ابنو وىو ال يأخذىا منو. لكف بحسب أـ محمد -محمد األسبوعي

 .بس ىوي مف حالو بييجي وبيعطيني المصاري وبقمي خدي ماما ىي مصروؼ لمبيت"
عف أىمية المشاركة  بجديةٍ  روؿ وىو يعبّ مسؤ  تجاه ىذا الموضوع ىو سموؾٌ يبدو أف سموؾ محمد 
  .البيت بدو غراض وأنا الـز ساعد"" :في مصروؼ البيت

، يّدخر منو شيئاً  نو يصرفو عمى "األكبلت الطيبة" والصروفو الشخصي يقوؿ "محمد" إوعف م
تمنى األطفاؿ أف مف كبت الحاجات التي ي فيو ال يرغب بشراء شيء معيف، وىنا يظير نوعٌ 

 فكرت إشتري وحدة، مو إلنو غالية إلنو ما بحب يكوف عندي بسكميتة بس ما"يتممكوىا دائمًا: 
  .فكرت"

وأف أكثر المياـ المطموبة مف  وسموكو جيدٌ  " نشيطٌ اً بالنسبة لصاحب العمؿ فيو يرى أف "محمد
يفيده جدًا حيف يكوف  اً محمد ىي التنظيؼ والترتيب وغمي الشاي والقيوة لمزبائف، وأف محمد

مينة  فيما يخص   ة والسّيمالمغة التركيّ  متقفٌ  فمحمدٌ  ؛العرب المقيميف في المنطقةالزبائف مف 
لما يمرض : "وبحسب والدة محمد وتبدو عبلقة محمد وأسرتو بصاحب العمؿ جيدةً  الحبلقة.

مو بشؽ عميو بالبيت ومرة أخدو ع المشفى وعممو تحميؿ كامؿ إلنو صار معو عممحمد بيجي م
  .ني معممو كتير بحبو وبخاؼ عميو"انفمونزا خفيفة يع

مف العامؿ "التركي" اآلخر الذي يعمؿ معو وىو  زعاجات التي يعاني منيا محمد ىيأكثر اإل
  .بتحسو بكؿ شغمة بدو يعمؿ عمي معمـ"" .اتيفي العشرين شابٌ 

لـ عشرة لمحمد الذي ال يتجاوز الثانية  مف الواضح أف العمؿ في مينة الحبلقة والدواـ الطويؿ
بؿ يؤثر كذلؾ عمى النظاـ  ،ر عبلقتو مع أقرانوبو مف المدرسة أو عمى تطوّ يؤثر فقط عمى تسرّ 

"أنا بفطر الصبح بالمحؿ كعؾ وشاي،  :الوجبات التي يتناوليا محمد كما يقوؿ فأىـّ  الغذائي  
  ."بجيبمي سندويشة شاورما أو بطاطا والمسا المعمـ

وىو يعتقد أنو يجب أف  ةً تركيّ  ليرةً  "25جدًا " ف أجره زىيدٌ تجاه العمؿ أأكثر شيء يزعج محمدًا 
 .يكوف ثبلثة أضعاؼ ذلؾ

فعندما كاف يسأؿ منذ الصغر ماذا تريد أف تكوف  ،لـ تختمؼ حالة محمد بيف سوريا وتركيا كثيراً 
ـو أف تصبح في في المستقبؿ كاف يجيب أريد أف أصبح خياطًا، وعندما سألناه ماذا تريد الي

 : "لساتني حابب صير خياط، والحبلقة تسبلية "نفسو الجوابقبؿ أجاب المست
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 (2بطاقة الحالة رقم )

 (مصدر المعمومات: )أب+أـ +األخ األكبر+الحالة +صاحب العمؿ+أشخاص في مكاف العمؿ
 اسم الحالة (1) براىيمإ
 العمر (سنوات6)

 طائفة العمؿ عامؿ في بقالية 
 مدة الدواـ ساعة 10-12
 سرة عدد أفراد األ ذكور + أنثى واحدة( ةأفراد )األب+ األـ + أربع ةسبع

 ترتيب الحالة بيف األبناء الطفؿ الخامس
 لموالديف المستوى التعميميّ  اُميّ 

 المستوى التعميمي لمحالة ؿ غير مسجَّ 
 ب منذ ست سنواتسنة( متسرّ 18األخ األكبر )

ف باومتسرّ  ونيّ األخ الثاني + األخ الثالث تحت السف القان
 منذ أربع سنوات 

 سرة المستوى التعميمي ألفراد األ

 أعمى مستوى تحصيمي في األسرة ة دوف انقطاعشيادة في االبتدائية لؤلخت الكبيرة، مستمرّ 
 مستوى دخؿ األسرة تحت الوسط 
 مصادر الدخؿ  )الدخؿ غير ثابت( منو ف األكبراألب + األخوا

 األسرةأمراض مزمنة في  ال يوجد
 ف في األسرةالمفقودو  ال يوجد
 سرةعاقات في األإ اليوجد

 
 مالحظات المقابل حول األسرة: 

غير مرتب، التعاوف مع الباحث لـ يكف  غرفة وصالوف، البيت عشوائي   مؤّلٌؼ مف صغيرٌ  بيتٌ 
 ة الالنفعاليّ بيف أفراد األسرة، وأغمب التعابير ا اً عمى المستوى المطموب وال يبدو أف ىناؾ انسجام

مسبقة، درجة تعاوف الحالة كانت  تبدي الرضا عف البحث مع أف الباحث ذىب بناًء عمى موافقةٍ 
 مع البحث. اً شديد وقد أبدى الطفؿ تفاعبلً  عاليةً 

 
 مالحظات المقابل حول مكان العمل:

مف  لخمسيففي ا عف بقالية، يديرىا شخٌص  عبارةٌ  كبير، والمحؿ   داخؿ سوؽٍ  مكاف العمؿ موجودٌ 
ة، ومف خبلؿ المبلحظات المتكررة لمحالة في مكاف العمؿ يبدو مدى الجنسيّ  ، سوري  عمره

ات فعمو "تعبيريًا ف ردّ ما نبلحظ أنيـ يفتعموف أحاديَث معو أل االنسجاـ بينو وبيف الزبائف، وكثيراً 
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 وفي لحظاتٍ  مكاف العمؿ نظيؼٌ  .مفتعمة وتتجاوز المستوى الطبيعيّ  ولكف مضحكةٌ  "وجسدياً 
 بيف األشخاص. وأحاديثَ  ؿ المكاف إلى جمسات سمرٍ يتحوّ  كثيرةٍ 
 

  :مالحظات حول العميل
 .في الذراعيف في جسده والسّيما واضحٌ  ىناؾ نحوؿٌ  ،مع عمره، لكفْ  متوافؽٌ  : طولو عادي  جسدياً 
  .بييئة أو شكؿ الطفؿ اىتماـٍ  ليس ىناؾ أي   ة:العام  الييئة 

الطفؿ يتكمـ بتوتر أغمب الوقت، يبدو عميو التقطيع  قدرة الطفل عمى التواصل":نفسيًا "من حيث 
في استقباؿ األسئمة ويجيب بعيدًا عف السؤاؿ،  ةٌ إدراكيّ  في الكبلـ، لديو مشكبلتٌ  وثأثأة خفيفةٌ 
في معرفة األكبر واألصغر واألكثر واألقؿ، وىو قميؿ االنتباه والتركيز،  ةٌ إدراكيّ  ولديو مشكمةٌ 

 .لديو ضعيؼٌ  التواصؿ البصري  و 
وعبلقتو  ،عمى مكاف العمؿ وحسب تبدو أف دائرة عبلقات الطفؿ مقتصرةٌ  :ةالتنشئة االجتماعي  
 .بالحقد، عبلقتو مع األقراف معدومةٌ  ويسودىا شعورٌ  مع أخوتو متوترةٌ 

 
 تقرير الحالة

 .قالتو الدائرة القريبة مف حولوبراىيـ" وما يا الحالة "إمب األفكار والحوارات التي قالتسنعرض أغ
ـ في سورية وحتى عمعندما كاف إ الخروج مف أجؿ المعب  سمح لور األربع سنوات لـ يكف يُ براىي

لذلؾ كاف  تكبلبالمش يا مميئةٌ المنطقة التي كانوا يقطنوف فيفبحسب والده أف  ،في الحارة أبداً 
الخارج إلى تسمية فكرة الخوؼ مف لت ومع الوقت تحوّ  .يضطر إلى تخويفو مف الخارج دائماً 

 عف وحوش الشارع. مرعبةً  اً كوف لو قصصوا يحيأخوتو الذيف بدؤ 
صرت لما طمعوا معي حسو متمسؾ بإيدي بقوة ومابدو يفمتيا، وأنا حاولت كزا " :وبحسب والده

دنة مرة خميو يمشي لحالو جنبي بس ىوي كاف يبكي ويخاؼ يترؾ إيدي، أحيانًا لما يشوؼ ما
 ".بصير يبكي ويقمي ُبع جامع

دراؾ والتعبيرات لخوؼ ترؾ أثرًا كبيرًا عمى حياة إبراىيـ فأثر عمى مجاؿ النطؽ واإليبدو أف ىذا ا
 ة لديو وأصبح يعاني مف ثأثأة شديدة. االنفعاليّ 

براىيـ، وىي مف ًا بالنسبة إلإيجابيّ  ف قدوميـ لتركيا منذ سنتيف كاف عامبلً إ ،براىيـبحسب والدة إ
وقت ما  "تحسنت حالتو كتير مف مت بإرسالو لمعمؿ مف أجؿ أف يختمط بالناس وينطمؽ لسانو.قا

 بمش يشتغؿ عند أبو جواف".
أف يثبت  ويؤكد والده ىذه الحالة أيضًا، ويرى أنو يحاوؿ دائمًا أف يتعامؿ كإخوتو الكبار ويريد

 إخواتي ورح جيب آي باد". أكتر مف " دائمًا بقمي أنا معي مصاريلمجميع أنو أصبح كبيرًا: 
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مناسبة لسنو لتمييز الغير مؿ مع اقتناء األشياء الثمينة و براىيـ يتعايبدو حسب تعبير الوالد أف إ
  .نفسو عف أخوتو وليظير لمجميع أنو متساٍو معيـ

ف مف عممو أو مف صاحب مف األىؿ عف عمؿ إبراىيـ وال يبدو أنيـ منزعجو  واضحٌ  ىناؾ رضا
 ض ألي  براىيـ يتعرّ في حديث األب عف إف كاف إ مواربةً  واضح أف ىناؾ محاولةً ومف ال ،العمؿ
و أو بيدلو بكوف عـ "يعني حتى لو أبو جواف، صاحب العمؿ،  ضرب :أو جسدي   فظي  ل يادٍ طاض

 ."يمزح معو
 25براىيـ ال تتجاوز اؿ ة في األسرة فبحسب األب أف أجرة إبراىيـ االقتصاديّ مف حيث مشاركة إ

الدتو ويخبئ الباقي ـ وال تؤخر في مصروؼ البيت وأغمب أجرتو يعطييا لو وىي ال تقدّ  تركّيةً  يرةً ل
 في المطمورة.

براىيـ" فبحسب والده أنو سيقـو بتسجيمو ىذه السنة في أحد ؿ "إ وبالنسبة لموضع التعميمي  
 .المدارس القريبة

ظة غير المباشرة يبدو أف "أبا جواف" مبلحجواف"  فمف خبلؿ ال أما بالنسبة لصاحب العمؿ "أبي
 جواف في البقالية ليصبح يرًا ما يحدث أف يجتمع أصدقاء أبيبراىيـ" تسميتو، وكثيجد في "إ

 براىيـ" مجاؿ تسميتيـ وضحكيـ."إ
تحاوؿ  ويمارس ردود فعؿٍ  لمحالة لدرجة أنو يقـو بحركاتٍ  ؿٌ ومتقبّ  ؼٌ متكيّ  براىيـَ ويبدو أف إ

براىيـ شيطاف بس أنا بحبو بي جواف" أف "إأ"وبحسب  ف يوقع نفسو أرضًا.استرضاء الجميع، كأ
  .وما بزعمو أبدًا"
جدًا مع الزبائف،  ويبدو أنو متفاعؿٌ  ،براىيـ عمى التنظيؼ والترتيب في البقاليةإ وتقتصر مياـ  

يبدو أف ال و جدبة".  وال حمار تعا ليوف، شمونؾ واليستخدـ الزبائف معو كممات مثؿ " وأحيانًا 
 أبدًا. براىيـ منزعجٌ إ

مف  براىيـ لتقريعٍ ض إوبحسب أحد األشخاص الذيف يتواجدوف دائمًا في المحؿ فكثيرًا ما يتعرّ 
 براىيـ جيدٌ ذاتو أف استيعاب إ الشخصويؤكد  ."غبي، حمار، ما بتفيـ" :صاحب العمؿ وأكثرىا

 فقد حاوؿ تعميمو الرياضيات ووجد أنو يستجيب لو. 
ـ في البقالية سموكإ يبدو سموؾ في ترسيخ  خطيرٌ  ، وىناؾ مؤشرٌ ولكف غير عدواني   اً مشاكس اً براىي

الذي يجعمو يقـو  سماعيا يوميًا مف قبؿ صاحب المحؿ والزبائف لمحد   التي يتـ   فكرة أنو غبي  
 مف أجؿ نيؿ الرضا.  ومضحؾٍ  غير متوافؽٍ  يحاوؿ فييا التعبير عف سموؾٍ  بردود فعؿٍ 
يمبس لباس  أحدٍ  يبدو أف الحرب تركت أثرًا واضحًا عميو فبالنسبة لو أيّ  براىيم"،ل "إ بالنسبة

متخبي بالمحؿ وما  كؿ ما ييجي الدرؾ التركي بضؿ" :ىو مجاؿ تيديدٍ  اً الشرطة ويحمؿ سبلح
 بطمع ليروحوا".
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عب معو أماـ عمى أحد أصدقائو الذي يأتي لممحؿ ويم فعبلقتو مقتصرةٌ  ،وبالنسبة لعبلقتو بأقرانو
في قضية لعب الطفؿ  مف صاحب العمؿ، ويبدو أف صاحب العمؿ مزاجي   البقالية عمى غفمةٍ 

  ."أحيانًا المعمـ بيضربني وأحيانًا ما بيحكي معي" :أماـ البقالية
ز ويستطيع جدًا بيذا العمؿ فيو يعتبره مكانًا لمتسمية وشعوره باألماف والتميّ  ؽٌ براىيـ متعمّ يبدو أف إ

"حتى لو سجمت مدرسة ما  :مف أجؿ تحقيؽ حممو في شراء اآليباد اً خبللو أف يجمع مبمغ مف
 .بتركو لمشغؿ صارت كؿ العالـ بتعرفني"

عندما يتحدث عف عبلقتو بإخوتو نبلحظ مدى انزعاجو ونبلحظ انعداـ التنظيـ في كبلمو ومف 
  :الواضح جدًا مدى حساسيتو مف أخوتو

ىداؾ األوؿ معممي )ويقصد أحد شركاء البقالية( سافر ع اسطنبوؿ، أنا بكره أخواتي، عبدو "
 ."آخد الميرة إلنو ما بيرضى يعطينيليرة، و"حسف" )أخوه األكبر( ما خبلني  100أعطاني 
ره دائمًا ض لمضرب مف قبؿ أخوتو. وأختو التي تكبره بثبلث سنوات تعيّ براىيـ يتعرّ يبدو أف إ

يا ريت فيني ناـ بالشغؿ، ىديؾ " : يرغب في العودة إلى البيت أبداً الذي يجعمو ال بالثأثأة، لمحد  
 شعرىا إلختي وغمبتيا بالمقاتمة". المرة شديتميا

ـ ضعيفالمشاركة والتعاوف لدى إ يبدو حس   لمبيت دوف  نو ال يذىب لشراء شيءٍ حتى إ جدًا، اً براىي
عمى األغمب أنو اعتاد ىذا السموؾ أثناء ، و اً دوف أف يأخذ أجر  مساعدةٍ  أيَّ  وال يقدـ ألحدٍ  ،مقابؿٍ 
كؿ ما جيب لحدا مف جيراننا بالشغؿ شغمة بقمي المعمـ خود منو ليرة، وحتى ىوف " :العمؿ
 كؿ ما جيب غرض لحدا باخد أجرتي". بالبناية

مع أقرانو وىو أبعد ما يكوف عف  ؼٍ نفسيًا وغير متكيّ  غير سوي   براىيـ تشير إلى طفؿٍ إف حالة إ
ال تبالي  بدوره عمى وضعو في المدرسة والسّيما أنو ينتمي ألسرة كة بالمعب وىذا سيؤثرالمشار 

ـ يشعر بالفخر ألنو يعمؿ في البقالية ويعتبرىا عالمو الوحيد الذي يحقؽ ومع ذلؾ فإبالتعميـ،  براىي
 . ؼ النفسيّ لو األماف والتكيّ 
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 (3بطاقة الحالة رقم )  
 +صاحب العمؿ ( الحالة مصدر المعمومات:  )أب+

 اسم الحالة راميا
 العمر سنة (14)

 طائفة العمؿ بائعة ثياب عمى بسطة
 مدة الدواـ ساعات 8

 عدد أفراد األسرة  إناث( 2) األب+ األـ + –أفراد  ةأربع
 ترتيب الحالة بيف األبناء الطفمة األولى

 تاريخ نزوح األسرة 2013\12
 لموالديف المستوى التعميميّ  ِمـ(ف عمى الشيادة االبتدائية )مُ حاصبل

..صؼ سابع.. منقطعة عف 200\196شيادة في االبتدائية 
 المدرسة منذ عاميف

 لمحالة المستوى التعميميّ 

 سرة المستوى التعميمي ألفراد األ األخت الصغيرة مسجمة في الصؼ الثاني االبتدائي 
 ألسرةفي ا أعمى مستوى تحصيميّ  شيادة في االبتدائية لمحالة

 عمؿ األب ة بائع بسطة دخاف وأعماؿ حرّ 
 مستوى دخؿ األسرة تحت الوسط 

 مصادر الدخؿ  األب + الحالة نفسيا )الدخؿ غير ثابت(
 أمراض مزمنة في األسرة ال يوجد

 ف في األسرةو المفقود سنة(18) األخ األكبر
 عاقات في األسرةإ يوجد ال

 
 مالحظات المقابل حول األسرة

في المنزؿ، ىنالؾ بعض  يتبلءـ مع عدد األفراد الموجوديف ال واحدةٍ  مف غرفةٍ  صغيرٌ  بيتٌ 
   .)مروحتيف + أدوات زينة لممنزؿ( التي يجمعيا األب مف الحاويات مف أجؿ بيعياالحاجيات 

ة التي تمنع الزوجة بقيت في الحماـ أثناء حديث الباحث مع األب بسبب العادات االجتماعيّ 
 عنيا. أجنبي   مع رجؿٍ  نفسو المكافة في تواجد المرأ

 
 مالحظات المقابل حول مكان العمل 

 تابعة لممحؿ. كبير ومزدحـ، والفتاة تعمؿ عمى بسطةٍ  في سوؽٍ  متواجدٌ  المحؿ  
، وعبلقتيا مع العماؿ البيعفي  باىرةٌ  ة يبدو أف الفتاة لدييا موىبةٌ مف خبلؿ المبلحظات األوليّ  

 ومرحة. ةٌ وديّ  عبلقةٌ  اآلخريف وصاحب العمؿ
 مالحظات حول العميل
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 .مع العمر، وصحة الحالة جيدة : الطوؿ متناسبٌ جسدياً 
  .وثيابيا بسيطة غير متكمفة اً الفتاة ترتدي حجاب ة:الييئة العام  

، تتعامؿ مع الزبائف في المحؿ واضحٌ  النفس، ونشاطٌ ب عاليةٌ  ثقةٌ  نفسيًا )القدرة عمى التواصل(:
رت ىذه القدرة لتستفيد منيا في العمؿ يبدو أنيا طوّ  ،عمى إضحاؾ الزبوف فائقةٌ  قدرةٌ  وليا ،بسيولة

 ة بطبلقة شديدة.وىي تتكمـ المغة التركيّ 
وأختيا ف العمؿ، عبلقتيا مع والدييا عمى مكا أغمب عبلقاتيا مقتصرةٌ  ة:التنشئة االجتماعي  

 جدًا، عبلقتيا مع أقرانيا شبو معدومة. عٌ ، شعور المسؤولية والرعاية ألسرتيا مرتفالصغيرة جيدةٌ 
 

 تقرير الحالة
ي الصاخور في حمب، والسبب الرئيس في اليجرة مف ح 2013عاـ  12في شير  نزحت األسرة

 ولجأ إلى تركيا. الوالد عمى أسرتو السجوف، فخشيسنة( تحت التعذيب في  18) بنيـمقتؿ ا
منذ الطفولة  ييا "حسف صبي" فقد كانت شقيةً عندما كانت راميا في سورية كاف الجميع يطمؽ عم

 كاف بدرجة ممتاز دائمًا. الدراسيّ  لكف تحصيميا
 يا بس كانت مف األوائؿ بالمدرسة".نص والد الحارة آكمة قتمة من" :وبحسب تعبير والدىا

 يبدو أف ىذا التنميط لشخصية راميا أثر عمى سموكيا وجعميا تتعامؿ دائمًا كالصبياف وىي سريعةٌ 
  .في الكبلـ وتوحي لؾ دائمًا أنؾ تتحدث مع فتى وليس فتاة

ف عمميا إوبحسب الوالد  اضطراري   ة السيئة لؤلسرة جعمت راميا تعمؿ بشكؿٍ األسباب المعيشيّ 
  .شيرياً  ةٍ ليرة تركيّ  700فيي تتكفؿ بنصؼ تكاليؼ األسرة فراتبيا يصؿ إلى  ضرورةٌ 

اميا لمدراسة وذلؾ لحاجة األسرة إلى عمميا وعدـ قدرتو ويرى الوالد أنو مف المستحيؿ أف تعود ر 
  .عمى نفقات المدرسة

 بالنسبة لموالد مف عمؿ ابنتو وىو يؤكد أف صاحب العمؿ محترـٌ  انزعاجٍ  ال يبدو أف ىناؾ أيَّ 
 ة فبالتأكيد سوؼ يعيدىا لممدرسة جدًا ويعامؿ "راميا" كابنتو، ويؤكد أنو إذا تحسنت أوضاعو الماديّ 

 .بنت مخيا نضيؼ وحراـ ما ترجع ع المدرسة مف ىيو وصغيرة بتقوؿ بدي صير دكتورة""ال
 

 أما بالنسبة لصاحب العمل:
جدًا وىي تقـو بالكثير مف األعماؿ في المحؿ، لذلؾ ىو راٍض  ومجتيدةٌ  فيرى أف راميا" مفيدةٌ 

و فيو ال يمـز أحد بالعمؿ مناسبة، وبالنسبة ل عنيا، وىو يعتبر أف األجرة التي تأخذىا راميا أجرةٌ 
 فيمكنيا متى أرادت أف تترؾ العمؿ وتذىب.

"دائمًا بيعمؿ حالو إنو مانو ميتـ : وبحسب تعبيرىا كثيرةً  ، وىي تمتقط إشاراتٍ سموؾ راميا متميزٌ 
 عرؼ إنو إزا تركت المحؿ بيتكركب".فيني بس ب
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والثقة الواضحة التي تبدييا تجعميا أصبح يعمؿ بجيودىا  لدى راميا أف المحؿَّ  راسخةٌ  ىناؾ قناعةٌ 
التي تقـو بيا راميا تتجاوز بيع المبلبس، حيث كثيرًا ما يستخدميا  عمى وضعيا، والمياـّ  مطمئنةً 

 .دائماً  تكوف مأجورةً و خارج المحؿ  صاحب العمؿ كمترجـ في أعماؿٍ 
اسة أفضؿ بكثير مف تقريبًا وكاف قرار العمؿ مف والدىا وىي تعمـ أف الدر  راميا تعمؿ منذ عاـٍ 

"ىؤل أكيد بابا رح يعمؿ مشكمة إزا قررت إترؾ ى عف أسرتيا: تستطيع أف تتخمّ  يا النّ العمؿ لك
 .الشغؿ بس أنا مف حالي مافيني إتركو إلنو وضعنا ما بيسمح"

أغمب الصعوبات التي تواجييا راميا ىي في كونيا ال تستطيع أف تطالب صاحب العمؿ بزيادة 
آخر  كر األسباب في أنيا إذا ىددت بترؾ العمؿ عنده لف تستطيع العمؿ عند أحدٍ األجرة وىي تذ
  .ف فيما بينيـفجميعيـ متفقو 

"إزا بدي روح إشتغؿ عند حدا تاني رح يقمي إزا وافؽ معممؾ ما عندي مشكمة، يعني بدو إزف مف 
 " راكاف آبي" صاحب العمؿ.
"أساسًا الجريب بدو المرتيف لـ تغب عف العمؿ: نزا وفي نفمو راميا لئلفي السنة الماضية تعرضت 

" زا غبت بتنقطع أجرة اليـو  .حركة وا 
باإلضافة لما  " ليرةً 200وتبقي معيا " شيرٍ  ليرة تركية كؿّ  "500نيا تعطي والدىا "تقوؿ راميا إ

"حاطة  :ضافي وىي مقررة أف تشتري دراجة كيربائية لكي تذىب بيا لمعمؿتأخذه في عمميا اإل
ع ميتور بدي إشتريو، أحسف شغمة ىوف إنو فيؾ تسوؽ ميتور إلنو بحمب ما بصير، حتى عيني 

  .قمتمو لبابا إنو بدي شيؿ الحجاب"
في شخصية "راميا" يتجاوز عمرىا وىي تخطط جيدًا حتى في أصغر تفاصيؿ  واضحٌ  ىناؾ نضجٌ 

 حياتيا.
 ـ حياتيا، وتعتبر نفسيا مشاكسةً ة في سورية فيي تعتبرىا مف أجمؿ أيابالنسبة لحياتيا الدراسيّ 

 اً ومع ذلؾ فقد كاف الجميع يحبيا وكانت مف أشطر طالبات الصؼ، وتعتبر أف العمؿ كاف سبب
ال  ةً في انقطاعيا عف المدرسة فمنذ وصوليا إلى تركيا وجدت نفسيا مضطرّ  رئيساً  لمعمؿ وا 
وىي  ،ي تتناسى قضية الدراسةد سموكيا في العمؿ لكد، ويبدو أف راميا ُتَصع  وف لمتشرّ ضسيتعرّ 

"مو سيؿ إرجع إدرس مع طالبات أصغر لمعودة إلى المدرسة مجددًا:  مةٍ تعتقد أنيا اآلف غير مؤى
 .مني، البنات مايعيف"

وأدى ذلؾ إلى انحراؼ  مباشرٍ  ة التي ُوِجدت فييا راميا أثرت عمييا بشكؿٍ الظروؼ الخارجيّ 
، ومع ذلؾ فراميا في توقفيا عف الدواـ الدراسيّ  يساً رئ اً والعمؿ كاف سبب ،كامؿٍ  مستقبميا بشكؿٍ 

 معو بشكؿ أكثر مف جيد. فةٌ ليذا الدور ومتكيّ  مةٌ وىي متقبّ  زٌ متميّ  تصؼ شعورىا بأنو شعورٌ 
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 (4بطاقة الحالة رقم )
 (صاحب العمؿ +الحالة مصدر المعمومات:  )أب+

 اسم الحالة (2براىيم)إ
 العمر سنواتٍ  (10)

 طائفة العمؿ )خبز(بائع جواؿ 
 مدة الدواـ ساعات 3-6

 عدد أفراد األسرة  إناث(1ذكور+ 2) األب+ األـ + أفراد  ةخمس
 بناءترتيب الحالة بيف األ الطفؿ األخير

 تاريخ نزوح األسرة 2014\2
 األب حاصؿ عمى الشيادة االبتدائية )ُمِمـ(

 األـ: أُمّية 
 لموالديف المستوى التعميميّ 

 لمحالة المستوى التعميميّ  منقطع عف الدراسة منذ عاـ -ابعالصؼ الر 
 أعواـ  ةب مف المدرسة منذ ثبلث( سنة متسرّ 13األخ األكبر )

 ة دوف انقطاع )صؼ سابع(األخت الكبرى مستمرّ 
 لئلخوة  المستوى التعميميّ 

 الوثائؽ الموجودة شيادة في االبتدائية لؤلخت الوحيدة بمعدؿ جيد
 عمؿ األب  كيرباء سيارات
 مستوى دخؿ األسرة تحت الوسط 

 مصادر الدخؿ  )الدخؿ غير ثابت( األب
 أمراض مزمنة في األسرة ال يوجد
 ف في األسرةالمفقودو  ال يوجد

 عاقات في األسرةإ يوجد ال
 

 مالحظات المقابل حول األسرة والسكن:
 اً متر  220مغ مساحتو في سوريا تب تٍ ، فقد انتقمت مف بيي  مع واقعيا المعيش فةٍ األسرة غير متكيّ 

ضيؽ  بسببفي المنزؿ وذلؾ  يمكف لؤلسرة استضافة أحدٍ  ، الاً متر  16ال تتجاوز اؿ  إلى غرفةٍ 
باإلضافة لمعادات التي تمنع اختبلط الرجاؿ بالنساء، واقع المنطقة وبيوت البناء المميئة  ،البيت

 ىؤالء األفراد.بالنازحيف يظير مدى الفوضى والفقر الذي يعيش بو 
 

 مالحظات المقابل حول مكان العمل 
، وصاحب العمؿ ىو والدة "الحالة" التي تشتري لو الخبز وتطمب منو دٍ محدّ  عمؿٍ  ال يوجد مكافُ 

  أف يبيعو.
 مكاف العمؿ ىو الحارات القريبة مف بيت الطفؿ وال تتجاوز الواحد كيمومتر مربع. 
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 مالحظات المقابل حول العميل:

 طفيؼٌ  ، أثرٌ ةٍ مرضيّ  ةٍ عمّ  ، ال توجد أي  شديدٌ  مع العمر، نحوؿٌ  متناسبٌ  طوؿٌ صحيًا:  / جسدياً 
مف  األدنى لؤلمف الغذائيّ  ؿ الحدّ وال يشكّ  مضطربٌ  عمى كتؼ الحالة، النظاـ الغذائيّ  لشظيةٍ 

 فيتامينات ومعادف وال يوجد ترتيب في تناوؿ الوجبات. 
 واضحة جدًا في الوجو. ظيفة، براءةٌ ن ، ثيابٌ رتابة غير متكمفة ة:الييئة العام  

ـ بشكؿ يجذب وقدرة عمى التكمّ  واضحٌ  عالية، ذكاءٌ  ثقةٌ  نفسيًا وعقميًا )القدرة عمى التواصل(:
سامعو، تشعر لموىمة األولى أف الحالة تعمـ بأنيا تستغؿ براءتيا مف أجؿ البيع بسبب كثرة 

 ؽٍ عمى نسج األحاديث بشكؿ مشوّ  ، الحالة ليا قدرةٌ األحاديث التي تقوليا مف أجؿ بيع ربطة خبز
ة العالية بصدقيتيا، الحالة وبعد تجربتيف بدا أنيا تمتاز بالمصداقيّ  الذي يجعمؾ تشؾ   لمحدّ 

مف  أكثر مف أنو خوؼٌ آخروي  مف عقابٍ  ف خوؼٍ م واألمانة الشديدة وواضح أف التزاميا نابعٌ 
 مة.ة سميأو تربية اجتماعيّ  دنيوي   عقابٍ 

ة البلزمة، وعبلقتو مع أبويو تفتقد لمتعاطؼ يفتقد الطفؿ إلى الرعاية األسريّ ة: التنشئة االجتماعي  
 المتبادؿ، عبلقتو مع أخوتو جيدة، وعبلقتو مع األقراف والمعب معيـ ممتازة.

 
 تقرير الحالة

وعندما  في المنطقة، بسبب سقوط براميؿ متفجرةٍ  2014عاـ  2غادرت الحالة سورية في شير 
براىيـ" كاف وبحسب األب فإف "إ ،في الدراسة كانت الحالة المدروسة في سورية، كانت مجتيدةً 

 براىيـ بشكؿٍ عمى ضرب إ زاؿ إلى اآلف، ومف الواضح أف األب معتادٌ ًا بسموكو الشقي ومامعروف
ر لما يكوف عامؿ عي "مشكمة" كبيالضرب إلى الجمد في بعض المواقؼ: " ويصؿ شكؿ دوري  

 "  .بالحارة بسمخو قتمة بالخرطـو
ويستعمؿ بعض  ،طبيعي   براىيـ كأنو أمرٌ حديث الوالد أنو يتعامؿ مع عقاب إواضح مف 

ليكتر  اضروب إبنؾ: "وىو يخمط بيف التأديب واإليذاء الجسدي ،المصطمحات لتبرير الضرب
 أدبو ما بموت ليقصر أجمو".

 ىو عودتو لمبيت دوف أف يبيع براىيـض لو إيتعرّ  مف أسباب الضرب الذي ف أف واحداً وقد تبيّ 
" أنا بضربو إلنو بضؿ عـ يصيع تمت ساعات بدوف ما  :بحسب الوالد. كّميا "ربطات" الخبز

زا باتت الربطة ما حدا بيشتريا"   .يبيع الخبز وا 
يـ كاف مف براىوأف إ ،، فيؤكد األب أنو مع عودة إبراىيـ لمدراسةبراىيـ التعميمي  وبالنسبة لوضع إ

 البنو دائمًا، ولكف المدارس في تركيا ال تيتـ   اً الطبلب المتفوقيف في سوريا وأنو كاف متابع
 طالب وىـ يزيدوف األعباء المادية.بال



 مركز دراسات الجميورية الديمقراطية...... ..........أثر عمالة األطفال عمى الطفل السوري النازح في غازي عنتاب ...

44 
 

شكؿ،  "بيرجع الولد مانو أخد شي، واآلنسة ما عـ بتفيميوف، وكؿ مرة بيطمبوا منا التزامات مالية
 ."فحسينا القصة كميا نصب بنصب

، ال تؤثر  ةسبع ليرات تركيّ الوالد أف أجرة إبراىيـ التي ال تتجاوز  قر  وي أبدًا في مصروؼ في اليـو
 و في الحي.تكبلالبيت وأنو يدفع إبراىيـ لمعمؿ مف أجؿ تخفيؼ مش

 ،بالنسبة لطالب صؼ ثالث منقطع عف الدراسة جيدٍ  ف أنو يقرأ بشكؿٍ براىيـ، فقد تبيّ أما بالنسبة إل
جمسوف في وأنيـ أغمب الوقت ي يفيـ عمى المعممة في المدرسة شيئاً  ـ والده بأنو الوىو يؤكد كبل

 .الصؼ دوف أف يفعموا شيئاً 
بقـو مف الصبح عمى كؼ مف " :و غير سعيدمع العمؿ لكنّ  ؼٌ براىيـ" متكيّ ومف الواضح أف "إ

 قبؿ ما حدا يشتري مف عند السماف".إمي مشاف بيع الخبز 
براىيـ مف ي التي تأخذ النقود التي يربحيا إفي ،صاحب العمؿ ىي بمنزلة يبدو أف أـ إبراىيـ

ر مف ىذا براىيـ راضيًا وال يتذمّ ، ويبدو إشخصي   كمصروؼٍ  واحدةً  عممو وتعطيو مقابؿ عممو ليرةً 
 األمر. 

ضافية وىو يتفاخر بأف ىذه النقود يأخذىا مف زبائف قد يحصؿ إبراىيـ عمى بعض النقود اإل
"أغمب المي ببيعوف خبز بيعطوني نص ليرة زيادة إلنيوف بحبوني ومرة واحد أخد مني  :ونيحبو 

 .عشر ربطات وأعطاني ميت ليرة وقمي ىي عيدية"
ضافية التي تأتيو يعطييا لوالدتو فحتى النقود اإل ،ًا مف قبؿ إبراىيـواضح اً يبدو أف ىناؾ التزام

 يطمعمؾ بخشيش وبتخبي عني".ؾ إزا بقالتمي إمي ما بسامح" :وىي تكافئو عمييا
 أمو لو تعني العقاب في نار جينـ. براىيـ فعدـ مسامحةبالنسبة إل

، لكف أمو جدًا بالنسبة ألبويو وىو يصؼ عبلقتو بإخوتو أنيا جيدةٌ  ؼ مع األسرة ضعيؼٌ التكيّ 
"أنا  :موومع ذلؾ فيو يكره والده ألنو يضرب أاألب ينفذ العقاب، ابتزاز، و و  تيديدفيو  اً دور  تؤدي

مي بتصيح وبتبكي كتير".ما بحب بابا يضربني، بس بكرىو لما ي  ضرب أمي وا 
 
و وىو يمعب معو في الحارة، ويصؼ في الحرب وىي مقتؿ صديق مؤثرةٍ  براىيـ لحادثةٍ ض إتعرّ 

"فاتت الشظية مف خاصرتو وطمعت مف  :وكأف الموقؼ ال يخصّ  ؽٍ شائ سموبٍ إبراىيـ الحادثة بأ
 شظية دقت بكتفي".باطو وبعديف ال

وىو يصؼ أحد حاالت  ،شومنيا التحرّ  غير متوقعةٍ  ضو لمواقؼَ يعرّ  ؿٍ متجوّ  براىيـ كبائعٍ عمؿ إ
"الزلمة كاف أسود وطويؿ، طمب مني فوت عبيتو، وأنا بالعادة بفوت عبيوت  :التحرش كالتالي

ضربتو بمفتاح  الزبايف، بس لما طمب مني فرجيو "حمامتي" فيمت فورًا، ولما ىربت مسكني بس
  .كاف بإيدي وىربت"
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ضت لمتحرش براىيـ" عندما كانت أختو قبمو تبيع الخبز معو فقد تعرّ إ"أخرى يذكرىا  وفي حادثةٍ 
 اع أف يدافع عنيا مستخدمًا حجرًا.ىي األخرى وقد استط

ض ليا الطفؿ أف تترؾ أثرًا واضحًا في سموكو "كالقمؽ، إف مف طبيعة الصدمات التي يتعرّ 
  .يس، عدـ ترتيب في األفكار، ىزاؿ..الخ"كواب

براىيـ اعتاد عمى توضح أف إ ،ضو لمتحرشلكف ِذكر الحالة لحادثتيف كمقتؿ صديقو، وتعرّ 
بالصدمة ولكف مف الواضح أنو  رٍ تأثّ  ر عف أي  وال يعبّ  ؼ معيا ألف سموكو طبيعي  الصدمات وتكيّ 

 .كبيرةٍ  تجاوز طفولتو بمراحؿَ 
بسيولة،  ؿ صداقاتٍ براىيـ ينسج العبلقات جيدًا ويستطيع أف يشكّ فإ ،و بأقرانوأما بالنسبة لعبلقت

ويقتصر لعبيا  رسمي   نشاطٍ  ولديو جماعة لعب ينتمي إلييا، ىذه الجماعة غير متضمنة في أيّ 
 فقط "كالركض، وكرة القدـ،.. الخ. في الحارة

ف أر  ،براىيـ ترؾ العمؿ فيذا القرار ليس بيدهال يستطيع إ آخر  د عمبلً اد تركو يجب عميو أف يجوا 
ال ُسيحـر مف مصروفو:   و رجعت ع المدرسة رح ضؿ بيع خبز"."حتى لوا 

التي  األلعابع لؤللعاب ويكوف في المحؿ كؿ أنواع بيبراىيـ" أف يعمؿ في محؿ أكبر طموحات "إ
  .عمى الحرماف لدى الحالة واضحٌ  وىذا مؤشرٌ  ،يايرغب في شرائ

"أخي بيشتغؿ مع أبي : مع أنو األصغر ض لمتمييز في األسرةشعر بأنو يتعرّ براىيـ يكما أف إ
ختي دلوعة البابا أما أنا بقـو ع قتمة وبناـ ع قتمة"  .والكؿ رضياف عنو وا 

أف يعود لممدرسة إف عاد إلى سوريا أما في تركيا فيو يفضؿ بيع  رٌ براىيـ فيو مقرّ بالنسبة إل
  .الخبز عمى الدراسة

تعباف... أنا كتير تعباف، " :أكبر مف عمره حتى في وصفو لحالتو النفسية ىيـ تعابيرَ برايستخدـ إ
 .ماني مرتاح بيالعيشة أبدًا"

الصدمات لـ تؤثر عميو  .براىيـ جعمتو يتجاوز عمره النفسيّ ظروؼ الحرب والنزوح التي عاشيا إ
عمى األطفاؿ الذيف  خطيرٌ  رٌ ر مستقبمو وىذا مؤشّ عمى تغيّ  واضحٍ  يا أثرت بشكؿٍ لكنّ  سمبي   بشكؿٍ 

ـ، ولكف الظروؼ جعمت براىيـ لتعزيز سموؾ التعمّ ـ، ومع ذلؾ يفتقد إلدييـ القدرة والرغبة في التعمّ 
لدى  مسبقةٍ  تٍ ابطبيعة الحاؿ الستعداد تستطيع الدفاع عف نفسيا وىذا عائدٌ  واثقةً  ةً منو شخصيّ 

 حياتو. الطفؿ جعمتو يتأقمـ مع كمية الصدمات الطارئة عمى
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 التقرير النيائي لمبحث
 

دراسة  تخص   التعميـ عمى المجتمع المدروس وفقًا لمحاالت المدروسة يحتاج إلى قاعدة بياناتٍ 
دراستنا والتي ىي دراسة ة ليذا المجتمع، وفي ضوء ة والثقافيّ ة واالجتماعيّ األوضاع االقتصاديّ 

التركيز عمى  كفريؽ بحثٍ  ا نود  كنّ  ،التركية نساني لمطفؿ العامؿ في والية غازي عنتابالبعد اإل
ؿ ليذه مكمّ  وىذا البحث يعتبر كجزءٍ  .عمؽ مشكمة عمالة األطفاؿ استنادًا إلى األرقاـ المتوافرة

الخ،  ...بيف واألطفاؿ الشيداء وعدد األسر النازحةعدد األطفاؿ المتسرّ  ة التي تخص  األرقاـ العامّ 
مع ذوي األسر مف أجؿ  إلى التركيز عمى المقابمة والمبلحظةلذلؾ لجأنا ضمف دراسة الحالة 

سر ىو ما ف لنا أف مستوى الدخؿ المتدني لؤلبعض التساؤالت المفترضة، وقد تبيّ  اإلجابة عف
يـ إلى سوؽ العمؿ والتوقؼ عف الدراسة، وقد كاف مف الواضح بالنسبة يدفعيـ نحو إرساؿ أبنائ

ىو إرىاؽ األسرة بسبب تكاليؼ المدرسة وليس  بب الرئيسأف الس ،مف أصؿ أربع لثبلث حاالتٍ 
 .ألنيا بحاجة لعمؿ الطفؿ، فأجرة الطفؿ ال تتجاوز مصروفو الشخصيّ 

 والنفسي   العقمي   النمو   لمراحؿِ  واضحٌ  فيناؾ تجاوزٌ ة، التنشئة االجتماعي  وبالنسبة لتجاوز مراحؿ 
ر عنو إما زي عنتاب التركية، وكاف ذلؾ ُيعبَّ لدى حاالت األطفاؿ العاممة في والية غا الطبيعيّ 

أو بارتفاع مستوى  ،واالجتماعي   النفسيّ  ؼ عمى المستوييفبسوء التوافؽ في السموؾ وعدـ التكيّ 
الميؿ إلى  ولقد اجتمعت لدى الحاالت األربع .الزائد ؼ والذكاء االجتماعيّ الثقة في النفس والتكيّ 
 .مف المقربيف مف األسرة أو خارج دائرة األسرةالكبار ممف ىـ توطيد العبلقات مع 

عدـ تماسؾ  في ظؿ   والسّيما ،ةة واالنتقاميّ ومف الواضح أيضًا ظيور بعض السموكات العدوانيّ 
 (.2براىيـ)إ )محمد( والرابعة ز والتذبذب مع األبناء كما في الحالة الثانيةسرة وبروز التحيّ األ

العامل في مدينة "كراتاش مركزي"،  ليا الطفل السوري   ضلالنتياكات التي يتعر  أما بالنسبة 
 فبحسب الحاالت المدروسة ُوِجد أف جميع الحاالت تعاني مف جميع أشكاؿ االضطياد بدرجاتٍ 

 .، والعنؼ الجنسيّ ، والعنؼ المفظي  ، واالعتداء العاطفي  ، كاالعتداء الجنسي  متفاوتةٍ 
ؤلطفاؿ العامميف في غازي عنتاب أف حاالت ل اضح بحسب ثبلث حاالت مف أصؿ أربعومف الو 
 عمى انسحابيـ مف جماعات المعب والتفاعؿ مع األقراف. رَ العمؿ أثّ 

، وقد لوِحظ أف والنفسي   المادي   االت في شعور الحرماف عمى المستوييفولقد اشتركت جميع الح
 س  تم نحو احتياجاتٍ  وتصعيدىا طفؿٍ  لبلحتياجات الطبيعية التي يرغب بيا أي   اً ىناؾ تكبيت

 الصغار، وىذا أدى بدوره إلى تصعيد دور الطفؿ وشعوره السمبيّ  الكبار أكثر مما تمس  
 .ا جعمو يتجاوز عمره النفسيّ تجاه نفسو ممّ أسرتو و  تجاهولية بالمسؤ 
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ة وغير الحكومية في التخفيف من وطأة المنظمات الحكومي   الدور الذي تؤديو أما فيما يخص  
 مف الواضح في ضوء الحاالت األربعفقد كاف ألطفال السوريين في والية غازي عنتاب، عمالة ا

ة المساءلة القانونيّ  حكومية فيما يخص  الغير ة و الحكوميّ  المدروسة انعداـ دور عمؿ المنظمات
 القوانيف حتى التي يتـ   طفاؿ الصغار، ومف الواضح أف كؿَّ أو عمالة األ ب المدرسي  حوؿ التسرّ 

في  إضافي   وىذا يدخؿ كعامؿٍ  ،مة عمى البلجئيف السورييفغير مفعّ  تركيا لعمؿ بيا ضمفا
 ة متدنية، في دفع أبنائيـ نحو سوؽ العمؿ. استسياؿ اأُلسر، التي تنتمي إلى خمفية تعميميّ 

 
 مالحظات حول استفسارات الحاالت وذوييم: 

ذي يمكف أف يقدمو ليـ، وىـ وما ال أغمب استفسارات الحاالت وذوييـ كانت حوؿ أىمية البحث
 تجاىيـ،ممموس  قرارٍ  ليس إال، وأنيـ إلى اآلف لـ يشعروا بأي   ةٌ إعبلميّ  ةٌ بأنيـ مادّ  يشعروف

جينا لحالنا وتشردنا لحالنا وسكنا لحالنا واشتغمنا  وبحسب والد الحالة األولى "انقصؼ بيتنا وا 
 .جية دعمتنا" وما شفنا وال لحالنا،

جية ترعاىـ  شعور النازحيف في مدينة كراتاش مركزي بأنو ليس ىناؾ أيّ ل كبلـ إشارةٌ وفي ىذا ال
 أو تمثؿ مصالحيـ.

 ة فيوأحد المبلحظات األكثر أىمية التي قالت بيا الحالة األولى والرابعة ىو أف العممية التعميميّ 
وىذا كاف أحد  ،شيئاً  الوقت في الصؼ دوف أف يفعموا ال تعجبيـ وأنيـ كانوا دائمًا يمضوف تركيا

 فضموف سوؽ العمؿ. ة التي جعمتيـ ال يحبذوف الذىاب إلى المدرسة وياألسباب الميمّ 
 

 خاتمة:
ؾ والدمار زاؿ سائرًا نحو التفكّ ما عمى أرض الواقع تشير إلى أف سورية كمجتمعٍ  كّميا المعطيات

بما  ةٍ ة غير معنيّ ة الدوليّ سياسيّ ، وأف المبلعب الوالجغرافيّ  واالجتماعيّ  عمى المستوى االقتصاديّ 
 جذري   حؿ   يحصؿ لشعٍب كامؿ بدأ يفقد ىويتو وأرضو، ومف الواضح إلى اآلف أنو ليس ىناؾ أي  

، والطبيعي في مثؿ ىذه الظروؼ أف تنشط مؤسسات ينيي مأساة أكثر مف عشريف مميوف سوري  
رًا لة التي عادًة ما تكوف األكثر تضرّ ومنيا رعاية الطفو  كّميا؛ المستوياتعمى  المجتمع المدنيّ 

طنانة دوف الوصوؿ إلى حموؿ  اتٍ بفعؿ الحروب، ىذه الطفولة التي رعتيا القوانيف الدولية بشعار 
ف ىوؿ وقوع البيوت فوؽ د والعمالة والتسرّ قذ مئات اآلالؼ مف األطفاؿ مف عذابات التشرّ ُتن ب، وا 

ة، ة والنفسيّ ة االجتماعيّ ره الموضوعيّ لمراحؿ تطوّ  كامؿٍ  عف ىوؿ فقداف جيؿٍ  أصحابيا ال يقؿ  
يمكف التفاؤؿ بيا، وسوؼ تصبح ىذه المأساة  في ىذا البحث ال تشير إلى نتائجَ  كّميا المعطياتو 

لييا بشكٍؿ االلتفات إ إف لـ يتَـّ  حقيقيةً  والتي ىي عمالة األطفاؿ عمى المدى المنظور مشكمةً 
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الحاجة إلييـ في  سوؼ يكوف بأمس   ميمة بناء مجتمعٍ  كامبلً  أنيا تُفقد جيبلً ي، والسّيما جدّ 
ميا جيٌؿ كامٌؿ مف األطفاؿ الذيف فقدوا المستقبؿ القريب، فما ىي الميمات التي يمكف أف يتحمّ 

 ؟ ركوا لساحات العمؿ وأخطارهميـ، وتُ أبسط حقوقيـ في الحياة وىو التع
ة مف جديد، عمى الرجوع إلى الحياة الطبيعيّ  ويجب أف نمفت االنتباه إلى قدرة ومرونة األطفاؿ

فبمجرد توفير البيئة الصحيحة والحماية الكافية ليـ يمكف أف ينجحوا ويتعافوا مف بداية صعبة في 
 .حياتيـ

ة واألعماؿ التي تؤدي إذ يجب عمينا أف نسّخر البرامج التعميميّ  ،في أساس عممنا ةٌ ميمّ  ىذه نقطةٌ 
 .ا أصبحوا فيو جراء الحربلؤلطفاؿ لمنيوض والتعافي ممّ  اً فرص صحيحة تعطي إلى خمؽ بيئةٍ 

نشاء  ،تستخدـ لبناء مرونة الطفؿ مف جديد إفَّ التعميـ ىو أفضؿ وسيمةٍ  وذلؾ بتوفير المدارس وا 
 فضبًل عف تزويدىـ باإلرشاد الكافي الذي يؤىميـ لمنيوض مف جديد. ،ةة والتدريبيّ النوادي التعميميّ 

 
مف التذكير أف ظيور مشكمة عمالة األطفاؿ في والية عنتاب الحاضف األساسي  أخيراً  وال بدَّ 

عمى عمؿ ىذه  ئتبلؼ، ىي وصمة عارٍ والحكومة المؤقتة واال لمنظمات المجتمع المدني  
ىذه  المشاريع تحديدًا تُدفع كؿ   ؾ ساكنًا ضمف محيطيا، فمف أجؿ أي  المؤسسات التي بالكاد ُتحرّ 

لمعرفة واقع  ةٍ تحميميّ  وىذا التساؤؿ يحيمنا بالضرورة إلى القياـ بدراسةٍ  والرات؟المبلييف مف الد
 ة في والية عنتاب التركية. حكوميّ ال غيرضمف المنظمات  العمؿ المدني  
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