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الحالة المدنية للالجئين السوريين – الزواج والوالدات-
في مدينة باتنة بالشرق الجزائري
د .صباح براهمي  -جامعة باتنة  1الجزائر
مقدمة
مر
يعاين الالجئون اإلنسانيون على سلتلف جنسياهتم عرب سلتلف بقاع ادلعمورة على ّ
العصور من تبعات احلرب والتهجَت القسري ،وتدىور األوااع اقاتتصادي واقاجتماعي وتردي
الرعاي الصحي  ،ومن ادلفارتات العجيب أن يتحول رلتمع مضيف ألكرب عدد من الالجئُت
الفلسطينُت والعراتيُت (بعد سقوط النظام العراتي وانفجار احلرب األىلي ) ألكرب رلتمع مصدر
لالجئُت يف العامل ،بعد أن وتع احي تفاعل ثالث أتطاب متنافرة :النظام السوري من جه ،
اجلماعات ادلعارا والتنظيمات اإلرىابي (داعش) من جه ثاني  ،والعدوان األجنيب من جه
ثالث  ،ليجد الشعب السوري نفسو أمام خيارين قا ثالث ذلما ،أوذلا اقانضمام إىل إحدى جبهات
القتال والوتوف يف طابور ادلوت ،وثانيهما اذلروب من ثالوث ادلوت :النظام ومؤيديو ،اجلماعات
ادلسلح  ،اجلوع.
أوال -تحديد موضوع الدراسة واإلطار المفاهيمي
 -1إشكالية الدراسة وتساؤالتها
يعاين الالجئون السوريُت يف سلتلف البلدان ادلضيف أو بلدان ادللجأ أوااعا متدىورة من
الناحي اقاتتصادي وتل فرص العمل ،وبالتايل عدم تدرهتم على تلبي أبسط احتياجاهتم اقاجتماعي اليومي
من مأكل ومشرب وملبس ودفء يف موسم الربد سواء كانوا يف ادلخيمات اخلاص هبم أو يف األماكن اليت
اختاروىا كمسكن ذلم ،إقاّ أن رلمل تلك الظروف مل سبنعهم من شلارس حياهتم الطبيعي عن طريق الزواج
فيما بينهم وإصلاب األطفال فخالل مدة سنوات اللجوء (5 -3سنوات) مت إصلاب ثالث أطفال وىو عدد
كبَت بالنسب دلن يعيش مثل ىذه الظروف ،خاص وأن األسر السوري رفضت التوجو إىل مراكز اذلالل
األمحر اجلزائري وتفًتش احلدائق العام واألرصف كمساكن ذلا ،بعد أن نفذت منها األموال اليت كانوا
يستأجرون هبا ادلنازل والغرف يف الفنادق ،شلا ااطر بعضهم شلن مل يستطع احلصول على عمل امتهان
التسول لتلبي احتياجات أطفاذلم من مسكن وغذاء وملبس.
من ىذا ادلنطلق تًتكز إشكالي الدراس حول التساؤل التايل :ما ىو واتع زواج الالجئُت السورين
فيما بينهم يف مدين باتن يف الشرق اجلزائري؟
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 -2أهمية الدراسة

تنبع أمهي الدراس من:

استمرار الواع ادلتأزم يف سوريا وعدم ظهور أي بوادر لعودة اقاستقرار ،وازدياد ظاىرة
اللجوء اإلنساين للسوريُت وتبعاهتا اقاتتصادي واقاجتماعي بالنسب لالجئُت والدول ادلضيف على حد
السواء ،واألساليب ادلعتمدة من تبل الالجئُت يف التكيف مع الواع :العمل يف ما ىو متوفر من مهن أو
امتهان التسول أو عمال األطفال ،الزواج واصلاب األطفال.
تل الدراسات اقاجتماعي ألوااع الالجئُت السوريُت ،فمجمل الدراسات تابع للهيئات
الدولي لألمم ادلتحدة ،أما التقارير فكلها إعالمي سواء كانت عن طريق اإلعالم السمعي البصري أو
الصحاف ادلكتوب  ،مع اختفاء شبو كلي للباحثُت اقاجتماعيُت والنفسانيُت.
 -3أهداف الدراسة :هتدف الدراس إىل التعرف على:
أ -اخلصائص السوسيودديوغرافي لالجئُت السوريُت الذين تزوجوا يف اجلزائر.

ب -األسباب الكامن لزواجهم غَت طلب اقاستقرار النفسي وإصلاب األطفال.

ج -مراسيم زواج السوريُت الالجئُت من بعضهم وىل مت عرفيا أم توثيق الزواج رمسيا.

د -كيفي تسجيل األطفال الذين ولدوا يف اجلزائر.
 -4تحديد مفاهيم الدراسة
 -1-4مفهوم الالجئ:

اللجوء اإلنساين " :يعٍت تلك احلال القانوني اليت تنشأ نتيج ذلجرة أعداد كبَتة من مواطٍت دول

معين ونزوحها باذباه دول أو دول رلاورة لدولتهم أو لبلدان أخرى غَت رلاورة ،وذلك نتيج األخطار
احملدت هبم يف بلدىم بسبب اقانتهاكات اخلطَتة حلقوتهم وحلرياهتم العام اليت تقع إما من تبل النظام
احلاكم (لسبب أو آلخر) أو بسبب اماعات مسلح خارج عن القانون مع اعف الدول ادلركزي  ،شلا
1
ينشأ عنو واع إنساين صعب جدا وخطَت".
مل يرد مفهوم اللجوء صراح يف الدين اإلسالمي سواء يف القرآن الكرًن أو السن النبوي الشريف ،
ولكن وردت مصطلحات أخرى ربمل نفس الدقال ونذكر ىنا على وجو اخلصوص مفهومي اقاستجارة
واذلجرة دلا يتمتعان بو من خصائص اللجوء يف الفكر احلديث ،فاقاستجارة من فعل استجار أي طلب
1

"حمىق وواججبد انذونخ انًضٍفخ نالجئ اإلَطبًَ" ضُبٌ طبنت ػجذ انشهٍذ..يجهخ انغري نهؼهىو االلتظبدٌخ واإلدارٌخ .انًجهذ  ،4انؼذد
اإلنكتروًَ:
انًىلغ
.100
ص.
.9009
انؼراق،
انكىفخ،
جبيؼخ
.31
 .http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1788ثتبرٌخ.9036/04/09 :
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األمن ،وديكن تعريف اجلوار يف اإلسالم بأنو" :إعطاء األمن دللهوف فار إىل دار اإلسالم من ااطهاد
2
وظلم أو واع سيء ديكن أن يتعرض لو".
أما اذلجرة يف ادلفهوم العام فهي خروج أىل البادي إىل ادلدين  ،أو اخلروج من أرض إىل أرض
أخرى ،لكن اذلجرة يف التاريخ اإلسالمي فتعٍت خروج ادلسلمُت (ىجرة الصحاب الكرام إىل احلبش  ،ىجرة
الرسول صلوات اهلل عليو إىل ادلدين ادلنورة)بعيدا عن اقااطهاد والتعسف الذي لقوه من تريش ،فهو جلوء
3
دافعو اقااطهاد الديٍت.
وتنص ادلادة التاسع من نص اإلعالن اإلسالمي العادلي حلقوق اإلنسان  1981على أنو ":من
حق كل مسلم مضطهد أو مظلوم أن يلجأ إىل حيث يأمن ،يف نطاق دار اإلسالم ،وىو حق يكفلو
األسالم لكل مضطهد أيا كانت جنسيتو أو عقيدتو أو لونو ،وحيمل ادلسلمُت واجب توفَت األمن لو مىت
4

جلأ إليهم".
تعرف اتفاتي العام  1951اخلاص بواع الالجئُت ،واليت أدت إىل إنشاء ادلفواي السامي لألمم
ادلتحدة لشؤون الالجئُت ،الالجئ ىو "كل من وجد بسبب خوف لو ما يربره من التعرض لالاطهاد
بسبب عرتو أو دينو أو جنسيتو أو ان تمائو إىل فئ اجتماعي معين أو بسبب آرائو السياسي  ،خارج البالد
5

اليت حيمل جنسيتها ،وقا يستطيع أو قا يرغب يف محاي ذلك البلد بسبب ىذا اخلوف".
وتضيف اتفاتي منظم الوحدة اإلفريقي اليت ربكم ادلظاىر اخلاص دبشكالت الالجئُت يف إفريقيا
أن لفظ قاجئ ينطبق كذلك على كل شخص جيد نفسو مضطرا بسبب عدوان أو احتالل خارجي ،أو
سيطرة أجنبي  ،أو بسبب أحداث هتدد بشكل خطَت اقامن العام يف جزء من البلد اقاصل أو يف اراايو
كلها ،أو البلد الذي حيمل جنسيتو إىل أن يًتك زلل إتامتو العادي ليبحث عن مالذ لو يف مكان آخر
6
خارج بلده األصل أو البلد الذي حيمل جنسيتو.
2

انهجىء فً اإلضالو .أحًذ أثى انىفب ،انًطتىدع انرلًً انًؤضطً نجبيؼخ َبٌف انؼرثٍخ نهؼهىو األيٍُخ .ص  .4انًىلغ اإلنكتروًَ:
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/56955/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A
C%D9%88%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9
 .%85.pdf?sequence=1ثتبرٌخ.9036/04/09 :
3
" حمىق انالجئٍٍ فً انشرٌؼخ اإلضاليٍخ وانمبَىٌ انذونً" .طالح انذٌٍ طهت فرج ..يجهخ انجبيؼخ اإلضاليٍخ (انذراضبد اإلضاليٍخ).
.
….pdf
انًجهذ  ،37انؼذد  .3جبيؼخ غسح .9009 .ص( 364-361.ثتظرف) .انًىلغ اإلنكتروًَ:
 http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/ثتبرٌخ.9036/04/09 :
4
"اإلػالٌ اإلضاليً نحمىق اإلَطبٌ".يُظًخ انتؼبوٌ اإلضاليً.
5
http://www.unhcr"انالجئىٌ" .انًفىضٍخ انطبيٍخ نأليى انًتحذح نشؤوٌ انالجئٍٍ .انًىلغ اإلنكتروًَ:
 .arabic.org/pages/4be7cc274c9.htmlثتبرٌخ.9036/04/06 :
6
اتفبلٍخ يُظًخ انىحذح اإلفرٌمٍخ انتً تحكى انًظبهر انخبطخ ثًشكالد انالجئٍٍ فً إفرٌمٍب  .3969انًبدح األونى .ص .9 .يأخىر يٍ
يىلغ انجًؼٍخ انفهططٍٍُخ نحمىق اإلَطبٌ .http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/dce4f24c2c.pdf :ثتبرٌخ:
.9036/01/99
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كما وتدمت ادلواثيق األوروبي الصادرة عن اقارباد األورويب خبصوص الالجئُت وصف أكثر دت
ومشولي دلفهوم الالجئ عما سواىا من اقاتفاتيات آنف الذكر وادلعاىدات اإلتليمي  ،فنص القرار  14لسن
 ،1967على حق اللجوء لألفراد ادلعراُت خلطر اقااطهاد والتعسف ،وأشار اقاتفاق األورويب 1980م
إىل ربمل تبعيات اللجوء كذلك توصي  1984بغرض احلماي للمستوفُت شروط معاىدة جنيف ،وألزمت
معاىدة "دبلن" لسن  1990أي دول عضو يف اقارباد تعد مسؤول عن النظر يف طلب حق اللجوء
7
عندما يرغب الشخص بذلك إىل دول أو اكثر من دول اقارباد األورويب.
ويُعرف "إعالن ترطاجن " الالجئ على النحو التايل  ":أن األشخاص الفارين من بالدىم بسبب
هتديد حياهتم أو أمنهم أو حريتهم ،بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلي أو خرق
8
عام حلقوق اإلنسان ،أو أي ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام يف بالدىم".
فالالجئ يعترب من طوائف األشخاص من ذوي الواع ادلهدد إما:

9

ه -على أساس فردي ،وذلك بفراره وحيدا أو مع أسرتو من البلد الذي يتعرض فيو لإلاطهاد
إىل بلد ادللجأ.
و -أو كجزء من نزوح اماعي نتيج ألحوال سياسي أو ديني أو عسكري أو غَتىا يكون فيها
عرا خلطر اقااطهاد.
وغالبا ما يرتبط اللجوء الفردي بادلواتف أو اآلراء السياسي على وجو اخلصوص ،وىذا ما كان
سائد يف ظل أنظم اجملتمعات العربي السابق  ،حيث كان يفر كل من كانت لو مواتف سياسي مناىض
للنظام القائم ،يف حُت يرتبط اللجوء اجلماعي باألحوال اقاتتصادي واقاجتماعي والديني والعسكري
(النزاعات ادلسلح سواء الداخلي او اخلارجي ) ،مثل جلوء الفلسطنيُت ،ادلاليُت والصوماليُت نتيج األوااع
اإلنساني ادلزي السائدة يف بلداهنم.
من خالل استقراء التعاريف السابق لالجئ يف سلتلف ادلواثيق الدولي واإلتليمي ومن خالل
اقاوااع ا لسياسي األمني واقاتتصادي واقاجتماعي ادلزري اليت أصبحت تصطبغ هبا الدول السوري فإنو
ديكننا تعريف الالجئ السوري بأنو كل شخص حيمل اجلنسي السوري ويقيم سابقا باألرااي السوري
تعرض لالاطهاد والتعسف ،بسبب موتفو السياسي ،عرتو ،ديانتو من تبل النظام القائم من جه ومن
7

" انالجئ /انالجئىٌ فً االتفبلٍبد انذونٍخ"َ.مال ػٍ َضبل حًذ .يىلغ انظفظبف األنكتروًَhttp://www.safsaf.org/10- :
 .2009/pal-camps/info/allajeoon.htmثتبرٌخ.9036/01/97 :
8
َضبل حًذ .يرجغ ضبثك.
9
"انهجىء فً اإلضالو" .أحًذ أثى انىفبء .يرجغ ضبثك.ص.9.
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تبل اجلماعات ادلتطرف من جه ثاني  ،ومن تبل التدخالت األجنبي ادلسلح من جه ثالث  ،شلا أدى بو
إىل مغادرة األرااي السوري خوفا على نفسو.
 -1-4الحالة المدنية

تعرف احلال ادلدني بأهنا رلموع ادلميزات واألحداث اليت سبيز شخص عن غَته يف اجملتمع ،واخلدم
10
العمومي تقوم بتسجيلهم وحفظهم.
فاحلال ادلدني بأبسط معانيها ىي ما دييز شخص عن غَته يف اجملتمع من أحداث أساسي تتعلق
دبيالده زواجو ،طالتو ووفاتو.
ثانيا -اإلطار النظري للدراسة
-1

دوافع اللجوء اإلنساني السوري وأسبابه

يتضح من خالل تعاريف الالجئ اإلنساين سواء يف ادلواثيق الدولي الرمسي (اتفاتي األمم ادلتحدة
لعام  1952وبروتوكول  1967اخلاصُت بواع الالجئُت) أو يف ادلواثيق اإلتليمي (منظم الوحدة
اإلفريقي  ،اتفاتي فرطاجن  ،اقارباد اقارويب) ويف الشريع اإلسالمي السابق الذكر ،إاماعها حول الدوافع
الرئيسي ال كامن وراء ظاىرة اللجوء اإلنساين يف سلتلف اجملتمعات واليت ديكن تلخيصها يف انعدام األمن
واخلوف على النفس واحلريات وادلمتلكات بسبب اقااطهاد بسبب العرق أو الدين أو موتفو السياسي ،أو
بسبب العدوان ادلسلح (الداخلي ،األجنيب) ،إااف إىل سببُت زبصصت هبما الشريع اإلسالمي ومها:
اخلروج من ادلكان الذي عمتو البدع  ،واخلروج من األرض اليت فيها وباء.
أما فيما يتعلق بدوافع جلوء السوريُت فتتشابو مع دوافع اللجوء اإلنساين لدى كل الالجئُت من
كل دول العامل ،غَت أن اقاختالف يكمن يف األسباب الكامن وراء الشعور باخلوف وانعدام األمن
واألمان ،وديكن تلخيص أىم ىذه األسباب كما وردت يف تقرير اللجن السوري حلقوق اإلنسان فيما
يلي:

11

أ-

الهرب خوفا من الموت أو االعتقال المفضي إلى الموت

10

«
Etat
civil ».
Dictionnaire
Larousse
en
ligne.
Disponible
sur :
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9tat_civil/185918. Consulté le: 19/03/2016.
11
رحهخ انهجىء انطىري اَتهبكبد فً انىطٍ ويؼبَبح فً انًغترة .انهجُخ انطىرٌخ نحمىق اإلَطبٌَ ،ىفًجر  .9034ص .7-5 .انًىلغ
اإلنكتروًَ .http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2014/11/The-report.pdf :ثتبرٌخ.9036/04/09 :
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ويعد سببا رئيسيا دلغادرة معظم السوريُت لبالدىم ،حيث تغيب النظام األمٍت والقانون السوري أي
من تواعد العدال ا لدنيا ادلتعارف عليها دوليا ،شلا جيعل احلق يف احلياة واحلقوق األخرى مواع هتديد
حقيقي ،وتدافع اقاشخاص الذين يعتقدون بأهنم مطلوبون لألجهزة األمني دلغادرة البالد مع عائالهتم فورا.
ب -استمرار األزمة مع المستقبل الغامض

لقد مثل ذباىل اجملتمع الدويل قاستمرار جرائم احلرب يف سوريا سببا رئيسيا يف فقدان ماليُت
الالجئُت السوريُت األمل يف التوصل إىل حل تريب لقضيتهم ،كما أن كثَتا منهم مل يعودوا معنيُت هبذا
احلل حىت ولو حصل ،بعد أن فقدوا كل شلتلكاهتم يف بلدىم ،فقد ادى القصف ادلستمر على بعض
ادلناطق إىل دمار شامل دلمتلكات مئات اآلقاف من السوريُت الذين يقطنون تلك ادلناطق ،وبالتايل مل يعد
بإمكان ىؤقاء العودة إىل ديارىم حىت ولو تغَتت الظروف العام يف سوريا.
ج-

البحث عن حل لقضية الوثائق الثبوتية

وتشكل تضي الوثائق الثبوتي وخاص جوازات السفر سببا رئيسيا وراء توجو السوريُت للتفكَت يف اللجوء
إىل الدول الصناعي  ،حيث يعاين حوايل مليوين سوري على األتل من أزم جوازات سفرىم ،بعد أن انتهت
لدى معظمهم صالحيات اجلوازات اليت حيملوهنا ،ومل يعد بإمكاهنم ذبديدىا ،أو مل يستطيعوا على جواز
سفر ألول مرة وخاص األطفال منهم ،واألشخاص الذين مل يسبق ذلم أن أصدروا جواز سفر وااطروا
للخروج من سوريا سريعا دون وثائقهم الثبوتي إما ألهنم غادروا على عجل ،وكانوا يعتقدون أن رحل
جلوئهم سوف تدوم أياما ،أو أهنم غادروا بني اقانتقال إىل منطق رلاورة يف داخل سوريا دون التفكَت يف
اقانتقال خارجها ،تبل أن تستهدف ادلنطق اليت مت اللجوء إليها.
د-

األسباب اإلنسانية والبحث عن حياة كريمة

تشكل األسباب اإلنساني عامال أساسيا يف حرك اللجوء حول العامل ،إذ أن البحث عن فرص حياتي
أفضل يشكل ىاجسا دلعظم الناس يف كل مكان يف العامل دون استثناء.
ه-

التسهيالت القانونية من الدول المضيفة

أدت التسهيال ت القانوني اليت توفرىا بعض الدول األروبي على وجو اخلصوص لالجئُت إىل دفع ادلزيد من
السوريُت للتفكَت اجلدي باذلجرة إليها لالستفادة من ىذه التسهيالت واقامتيازات وخاص فيما يتعلق
بتسهيالت احلصول على اجلنسي والتسهيالت ادلادي اليت تقدم لالجئُت.
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انطالتا من كون القرآن الكرًن والسن النبوي الشريف ادلصادر الرئيسي للتشريع يف اجملتمع
اإلسالمي وادلنهاج القوًن الذي ينتهجو ادلسلمون يف حياهتم ،فقد اعتمد الدارسون الفقهاء يف تقنُت عملي
اإلجارة (اللجوء اإلنساين) وربديد طبيع ادلستجَتين وحقوتهم وإلتزاماهتم ،على ماورد فيهما من آيات
ترآني وأحاديث نبوي شريف تواح وتبُت تلك احلقوق ادلنبثق عن الرمح اليت خص هبا اهلل سبحانو وتعاىل
12
عباده ادلستضعفُت من ادلسلمُت وغَتىم ،وفيما يلي تلخيص ألىم تلك احلقوق وبصورة موجزة:
حق الالجئ يف دخول دار اإلسالم واإلتام فيها تدر احلاج
أ-
ب-
ج-
د-

حق الالجئ يف :حفظ دينو ،حفظ نفسو ،حفظ عقلو ،حفظ عراو
حق الالجئ يف ازباذ السكن ادلناسب
حق الالجئ يف التعامل وادللكي

ه-
و-
ز-
ح-

حق الالجئ يف احلري الشخصي
حق الالجئ يف أن يرث ويورث
حق الالجئ يف عدم إعادتو إىل دول اقااطهاد
حق الالجئ يف التعليم

أما ادلواثيق وادلعاىدات الدولي واإلتليمي فقد اعتمدت يف واع الكثَت من احلقوق اخلاص
بالالجئُت باقاعتماد على توانُت حقوق اإلنسان واليت تتعلق بآدميتو وإنسانيتو بالدرج األوىل مع بعض
ا حلقوق اليت تتعلق باحلال اقاستثنائي اليت يعيشوهنا يف بلد ادللجأ ،وديكن تلخيص أىم احلقوق اليت تضمنتها
اتفاتي األمم ادلتحدة لعام  1951وبروتوكول عام  1967اخلاصُت بواع الالجئُت باختصار:
أ -حق الالجئ يف عدم إعادتو إىل دول اقااطهاد
حق الالجئ يف ادلساواة وعدم التمييز
ب-
ج -حق الالجئ يف التنقل حبري

13

د -حق الالجئ يف العودة
ه -حق الالجئ يف التعويض
و -حق الالجئ يف التعليم الرمسي
12

طالح انذٌٍ فرج .يرجغ ضبثك .ص( .376-379 .ثتظرف)
13
اتفبلٍخ االيى انًتحذح نؼبو  3953وثروتىكىل ػبو  3967انخبطٍٍ ثىضغ انالجئٍٍ .انًفىضٍخ انطبيٍخ نأليى انًتحذح نشؤوٌ انالجئٍٍ.
ص.38-6 .
 .http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.htmlثتبرٌخ.9036/04/30 :
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ز -حق الالجئ يف الرعاي الصحي
ح -حق الالجئ يف التجنس
ط -احلق يف استخراج الوثائق الشخصي من بطات ىوي ووثائق السفر
ي -حق الالجئ يف العمل وما يًتتب عليو من حقوق وواجبات
ك -حق الالجئ يف اإلسكان
ل -حق الالجئ يف ادللكي ادلنقول وغَت ادلنقول والفني والصناعي
مل زبتلف ادلواثيق والقوانُت الدولي واإلتليمي والشريع اإلسالمي (ما جاء يف الكتاب والسن ) من
حيث مضمون احلقوق وجوىرىا اليت خصت هبا الالجئ اإلنساين يف سلتلف بقاع ادلعمورة ،إقا ما تعلق
بالفوارق الزماني وادلتغَتات اجملتمعي احلديث مثل الوثائق الشخصي من بطات ىوي وجواز سفر ،وما ترتب
عن العمل من حقوق مثل الضمان اقاجتماعي وواجبات مثل دفع الضرائب ،أو ما تعلق بادللكي الفكري
والفني الصناعي  ،وكذلك ما تعلق بالتجنس بادلعٌت الصريح ،فالشريع اإلسالمي كانت السبات جبوىر تضي
اللجوء من القوانُت الواعي الغربي .
وحىت تارخيو مل يأخذ أي من السوريُت صف "قاجئ" بصورة تانوني رغم تصديق بعض الدول
ادلضيف اقاتفاتيات والربوتوكوقات الدولي  ،وذلك بسبب هترب الدول من التزاماهتا وخوفها من زيادة عدد
النازحُت ببلدىم نتيج للعنف غَت ادلسبوق الذي تشهده سوريا واجلرائم اد اإلنساني واجملازر وىدم
البيوت وحرتها وسياس األرض احملروت والتهجَت القسري اليت يتبعو النظام السوري ،باإلااف إىل أن عمر
الثورة تد يطول أكثر شلا تد يشكل عبئ على البٌت التحتي واقاتتصاد وسوق العمل والتضخم وزيادة
األسعار وغَتىا من الضغوط اليت تد ربصل نتيج نزوح أعداد كبَتة من السكان وبقاءىم فًتة طويل يف
14
البلد ادلضيف.
وتعد الدول اجلزائري من بُت الدول العربي القل اليت أمضت على اتفاتيات األمم ادلتحدة اخلاص
بواع الالجئُت ،حيث تضمن الدستور اجلزائري يف إصدارتو الثالث ( )2016/1996/1989نفس
اإلعالن الصريح" :قا ديكن بأي حال من األحوال أن يسلم أو يطرد قاجئ سياسي يتمتع تانونا حبق
اللجوء" ،15باإلااف إىل إصدار القانون رتم  63374بتاريخ  28جويلي  1963الذي يضبط إجراءات
14

"انالجئىٌ انطىرٌىٌ :هم هى الجئىٌَ..بزحى ٌ..طبنجى نجىء..أو ضٍىف؟"َ .بدٌخ حطٍ انؼجذ هللا .انحىار انًتذيٍ ،انؼذد .1795
يؤضطخ انحىار انًتًذٌ .9039 .انًىلغ اإلنكتروًَ .http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307286 :ثتبرٌخ:
.9036/01/99
15
انًبدح  81يٍ انذضتىر انجسائري  .9036ص .30 .انًىلغ اإلنكتروًَ نهجرٌذح انرضًٍخ:
 .http://www.joradp.dz/TRV/ACons.pdfثتبرٌخ.9036/04/09 :
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تطبيق اتفاتي جنيف بتاريخ  28جويلي  1958اخلاص بواع الالجئُت والذي حيدث مكتبا بوزارة
اخلارجي خيتص حبماي الالجئُت وعدديي اجلنسي كما حيدد مشموقاتو وحيدث أيضا جلن دلراجع أحكام
ادلكتب.
وبلغ عدد الالجئُت السوريُت الذين وصلوا إىل اجلزائر بصورة رمسي منذ توتر األوااع بسوريا حوايل
 24ألف قاجئ سوري ،حسب وزيرة التضامن وتضايا األسرة وادلرأة 16،وىو تقريبا إامايل عدد الالجئُت
السوريُت ادلوجودين يف مشال إفريقيا حسب ادلفواي السامي لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت وادلقدر ب:
 24055قاجئ يف مشال إفريقيا وىي أصغر نسب بادلقارن مع دول اجلوار 1,805,255 :قاجئاً يف
تركيا 249,726 ،يف العراق 629,128 ،يف األردن 132,375 ،يف مصر  1,172,753يف لبنان،
أي ما يفوق  4ماليُت قاجئ سوري يف السداسي األول من عام  ،2015وقا يشمل ىذا الرتم طلبات
اللجوء اليت يفوق عددىا الـ 270,000طلب واليت تدمها سوريون يف أوروبا وآقاف آخرين أُعيد توطينهم
18
من ادلنطق يف أماكن أخرى 17،ليصل إىل  4,7مليون قاجئ يف شهر فيفري .2016
وسبثل نسب الالجئُت السوريُت ( 24ألف) أتل من نصف رلمل الالجئُت ادلوجودين على الًتاب
اجلزائري وادلقدر عددىم حبوايل  55ألفا قاجئ من الصحراء الغربي  ،فلسطُت ،مايل ،النيجر وسوريا.
منتشرين يف الوقايات الكربى بالدرج األوىل ،ورافضُت اإلتام يف مراكز اإليواء اليت يديرىا اذلالل األمحر
اجلزائري مفضلُت التنقل حبري عرب سلتلف وقايات الوطن ،حيث حيتضن مركز اإليواء ادلوجود بالعاصم
19
اجلزائري  100عائل سوري فقط ،وعدد تليل آخر من العازبُت يف مركزين آخرين.
وعلى الرغم من إمضاء اجلزائر اتفاتي األمم ادلتحدة اخلاص بالالجئُت ،إقا أهنا قا تتعامل مع
الالجئُت السوريُت بصفتهم القانوني كالجئُت ،وإمنا من منطلق القوانُت الرمسي اليت ربدد العالتات بُت
البلدين خاص مع استمرار النظام السوري يف إدارة البالد ووجود السفارة السوري على تراب اجلزائر ،ولكن
16

جرٌذح انشروق
" 94أنف الجئ ضىري فً انجسائر" .ع ،ثىشرٌف.
 .http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254471.htmlثتبرٌخ.9036/04/01 :
17
"إجًبنً ػذد انالجئٍٍ انطىرٌٍٍ ٌتخطى حبجس انـ 4يالٌٍٍ نهًرح اَونى" انًفىضٍخ انطبيٍخ نأليى انًتحذح نشؤوٌ انالجئٍٍ ..جٍُف
 9جىٌهٍخ  .9035انًىلغ اإلنكتروًَ .http://www.unhcr-arabic.org/559e1dde6.html :ثتبرٌخ.9036/04/10 :
18
"انهجرح انمطرٌخ فً انًُطمخ انؼرثٍخَ :ظرح ػبيخ حىل األزيخ وجهىد جبيؼخ انذول انؼرثٍخ" .جبيؼخ انذونخ انؼرثٍخ .9036 .ص.5 .
اإلنكتروًَ:
انًىلغ
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/PublishingImages/Lists/Versions/AllItems/forced%20migratio
.n-PDF.pdf
19
" 55أنف الجئ ضىري وإفرٌمً فً انجسائر ،انُبزحىٌ ٌرفضىٌ يراكس اإلٌىاء" .خبنذ ثىدٌخ .جرٌذح انخجر انٍىيٍخ.9035/09/70 .
اإلنكتروًَ:
انًىلغ
 .. http://www.elkhabar.com/press/article/89831/55%D8%A3%D9%84%D9%81/.../.qp9mjLtJ.dpbsثتبرٌخ:
.04.9036/05
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انٍىيً.

.9035/09/08

ذلك مل دينعها من معامل السوريُت معامل الضيوف األعزاء على القلب حكوم وشعبا ،ومنحهم جوىر
احلقوق اليت حددهتا ادلواثيق الدولي والتشريعات اإلسالمي  ،وذلك من خالل توفَت مراكز لإليواء واإلطعام
والرعاي الصحي دلن حيتاجها ،تسهيل سبدرس األطفال دلن يرغب يف ذلك بدون شهادة مدرسي ومت اشًتاط
تصريح شريف من الويل فقط إلثبات ادلستوى الدراسي للتلميذ 20،باإلااف إىل أن سوق العمل مفتوح لكل
مواطن سوري قاجئ باجلزائر ،وأن توانُت العمل اجلزائري تتيح الفرص للسوريُت دبمارس العمل بشكل
طبيعي سواء األعمال احلرة أو التجارة ،باإلااف إىل عدم التعرض إىل الالجئُت الذين فضلوا التنقل حبري
وامتهنوا أحيانا التسول ،كما دعت لذلك وزيرة التضامن وتضايا األسرة وادلرأة من خالل زبفيف إجراءات
التفتيش وادلراتب على العائالت السوري اليت تلجأ إىل التسول خاص وأن معظمها لديو أطفال صغار،
21
معتربة أن ىذه العائالت مل تلجأ للتسول إقا بعد ما عانتو من ويالت.
ولكن بعد التدىور األخَت للواع يف سوريا وبروز التنظيات اإلرىابي أو ما يسمى بداعش ،وتوعد
ىذه األخَتة اجلزائر وخاص بعد األحداث األخَتة ادلتعلق باألسلح ادلهرب اليت وجدت على الًتاب
اجلزائري وإعالن حال الطوارئ القصوى على سلتلف احلدود اجلزائري الربي واجلوي والبحري  ،تررت
السلطات اجلزائري فرض التأشَتة على السوريُت بعد أن كانت غَت مفروا دلدة أربع سنوات على التوايل
أي منذ اندقاع اقازم يف سوريا وتامت دبنعهم من الدخول إليها إقاّ بصف رمسي  ،خوفا من حدوث بعض
ادلشاكل يف اجلزائر كتهريب لألموال ومنحها لإلرىاب يف سوريا ،وكذا دخول بعض األطراف يشتبو
بتورطهم يف تدىور األمن يف اجلزائر أو تشكيل خاليا إرىابي ربت غطاء اللجوء ،وأكد شلثل اجلالي السوري
يف اجل زائر أنو مت إحصاء عدد تليل من السوريُت القادمُت إىل اجلزائر بعد ترار فرض التأشَتة على السورين،
حيث وصل العدد إىل حدود  50حىت  60سوريا،ليستقر العدد احلايل لالجئُت ما بُت -8000
22
 15000قاجئ سوري.
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برغم رياح التطور اليت طالت كل مرافق احلياة تقريبا قا يزال بعض من ىذه التقاليد والعادات سلتزنا
يف عمق الذاكرة الشعبي والوجدان اجلمعي للناس ،مل تطلها صرعات التغيَت ومل تؤثر عليها أشكال العصرن
20

"انالجئىٌ انطىرٌىٌ :انجسائر فً انمهت...نكٍ انًطتمجم فً أروثب" .ػىًٌر إًٌبٌ .جرٌذح انشروق انٍىيٍخ .9035/09/06 .انًىلغ
اإلنكتروًَ .http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254254.html :ثتبرٌخ.9036/04/04 :
21
" 94أنف الجئ ضىري فً انجسائر" .ع ،ثىشرٌف .يرجغ ضبثك.
22
"يًثم انجبنٍخ انطىرٌخ :فرع انتأشٍرح لهّض ػذد انالجئٍٍ ثبنجسائر" .رحًخ حٍمىٌ .جرٌذح انًحىر انٍىيً .9035/04/35 .انًىلغ
اإلنكتروًَ:
.http://elmihwar.com/ar/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9 %86%D9%8A/21372.html
ثتبرٌخ.9036/04/04 :
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اذلجين والغريب عن ىويتنا وموروثنا اقاجتماعي ،وإذا كانت تقاليد العرس زبتلف من منطق إىل أخرى يف
اجملتمع السوري ويف بعض التفاصيل اليت تركز عليها جه دون أخرى ،فإن ىذا اقاختالف والتنوع يف
الطقوس اقاحتفالي بليل العمر يف محص (وغَتىا من زلافظات سوريا) قا يعٍت عدم توحدىا وتشاهبها يف
ادلراحل وادلراسيم ،وتشكل ىذه ادلناسب حدثا متميزا يسمح باللقاء والتوحد العائلي والتعارف بُت الذين قا
ينتمون إىل العائل نفسها إااف إىل أنو فرص إلظهار ادلهارات يف الرتص والغناء وادلشارك يف التعبَت عن
23
الفرح.
وقا زبتلف عادات وتقاليد الزواج يف اجملتمع السوري يف عمومها عنها يف سلتلف اجملتمعات العربي ،
مع بعض اقاختالفات يف الطقوس قا غَت ،ألن اجملتمعات العربي تستمد تلك العادات والتقاليد من
خصائص اجملتمع اإلسالمي وشروط الزواج فيو من خطب  ،ومهر ،ووليم  ،يف حُت سبيزت اجملتمعات اليت
خضعت للسيطرة العثماني حلقب زمني طويل ببعض الطقوس ادلتشاهب مثل ليل احلناء للعروس والعريس
مثال.
وتعد سن  2011التاريخ الرمسي للحراك اقاجتماعي الذي حدث يف سوريا وما نتج عنو من
تبعيات سياسي واتتصادي واجتماعي وثقافي  ،ادلنعرج اخلطَت يف احلياة اقاجتماعي اليومي للسوريُت سواء
الذين فضلوا البقاء يف بالدىم ،أو الذين نزحوا إىل مناطق داخلي من األرااي السوري اليت تعترب األكثر
أمنا ،أو الالجئُت ادلنتشرين يف دول اجلوار أو مشال إفريقيا أو أروبا ،...يعيشون حياة الفقر ادلدتع :نقص
يف الغذاء ،نقص الرعاي الصحي وانعدامها يف بعض ادلناطق حيث ربولت ادلستشفيات وادلراكز الصحي إىل
ركام  ،ربول ادلدارس دلراكز إيواء األسر النازح من ادلناطق ادلنكوب  ،نقص يف الوظائف وادلهن اليت ديكن أن
يقتاتوا منها ،وادلشكل األساسي ىو غياب ادلعيل األساسي (الزوج ،أو األب أو األخ األكرب) سواء بسبب
وفاتو ،أو انضمامو إىل اجلماعات ادلسلح ادلعارا للنظام أو كجندي ينتمي جليش النظام نفسو ،وربول
ىذا الدور دلن ىم دونو :األم ،األطفال.
وعلى الرغم من ىذه الظروف القاسي اليت يعيشها الشعب السوري سواء داخليا أو يف بلد ادللجأ،
إقاّ أن ذلك مل يثبط عزديتو ورغبتو الطبيعي يف الزواج واصلاب األطفال ،خاص يف األشهر األخَتة من عام
 ، 2012بعد أن تيقنوا أن الواع مستمر وليس استثنائي يدوم أياما أو ردبا بضع أشهر فقط ،شلا أدى إىل
ارتفاع حاقات الزواج من جديد والذي ترافق بدروه مع ارتفاع عدد ادلرملُت الذين خسروا شركائهم يف
23

ػبداد ويؼتمذاد فً يحبفظخ حًض .خبنذ ػىاد األحًذ .ديشك :وزارح انثمبفخ انهٍئخ انؼبيخ انطىرٌخ نهكتبة .9033 ،ص .33.انًىلغ
اإلنكتروًَ .http://syrbook.gov.sy/img/uploads1/library_pdf20140427103403.pdf :ثتبرٌخ.31.04.9036 :
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احلرب ،حيث يذىب خبَت الشؤون الشرعي والقانوني يف إحدى زلاكم مشال حلب السيد مهاب العمر
بأن " :ىناك ارتفاع يف حاقات الزواج حيث تسجل ما يفوق 150حال زواج يوميا بريف حلب الشمايل،
كما أن توانُت الزواج يف سوريا تغَتت بعد الثورة حيث كان يوثق الزواج يف احملكم الشرعي تبل الثورة ،أما
اآلن فيوثق يف اذليئ الشرعي ويعطى كال من الزوجُت صكوك وأصوقا الزواج ودفًت العائل "24.وقا خيتلف
األمر بالنسب للسوريُت ادلوجودين على اخلط األول من جبه القتال بُت ادلسلحُت ادلعاراُت والقوات
النظامي  ،حيث ذىب أبو عبد الرمحن السوري القااي الشرعى أحدى أبرز احملاكم الشرعي إلدارة الشؤون
القانوني يف ادلناط ق الواتع ربت سيطرهتا بأنو عقد تران أكثر من  25ترانا ،وشهد على  35عقد آخر،
حيث يشَت إىل أن طريق تفكَت األىايل اختلفت بشكل كبَت بعد الثورة ،وبشكل رئيسي شروط ادلوافق
على العريس واليت تتمحور حول دراستو وعملو ومستواه اقاجتماعي ،لكن اآلن الغالب أصبح معيار أغلب
مهتما بإسقاطو
العائالت ىو كون الشاب ادلتقدم ثائرا منخرطا يف األعمال ادلسلح اد النظام ،أو ّ
كأاعف اإلديان .كما وأن طلبات ادلهور أصبحت رمزي وباتت الطلبات التقليدي من مقدم ومؤخر مايل
25
شبو معدوم .
نفس الواع يعيشو الالجئُت السوريُت يف سلتلف الدول اليت إلتجأوا إليها وخاص الدول العربي
على وجو اخلصوص ،حيث مل سبنعهم ظروفهم السياسي واقاتتصادي واقاجتماعي من الزواج ،بل كانت يف
الغالب الدافع األساسي للكثَت من الزجيات اليت حصلت يف بلد ادللجأ ،سواء أكانت موفق أم رلرد إذبار
بالبشر ربت مسمى السًت على حد تعبَت الكثَت من التقارير اإلعالمي  ،مع تغَت يف العادات والتقاليد
وطقوس الزواج وردبا بإمكاننا القول وصلت إىل أدىن مستوياهتا ،لكن الالفت للنظر يف زواج الالجئُت ىو
بروز زواج القاصرات وبقوة ،على الرغم من أن ىذا النوع من الزواج مل يكن استثناءا يف سوريا ،ومل تكن
القوانُت السوري سبنع الزواج ادلبكر ،فالصالحيات ادلمنوح للقضاة كانت وقا تزال تكفي قاجتثاث طفالت
بعمر الورود من زليطهن الطفويل وربويلهن إىل رلتمع احلرًن بُت ليل واحاىاـ فكيف ىي احلال يف ظل
غياب القوانُت ويف ظل الظروف اقاتتصادي اخلانق اليت ربول األطفال سلعا تباع وتشًتى ،بل طوق صلاة
ومهي تتخذه العائالت للفرار من شبح الفقر الذي حييط هبا.

24

"هم تغٍرد تمبنٍذ انسواج واألػراش فً ضىرٌب أثُبء انحرة؟" .أحًذ يحهً .تمرٌر نرادٌى طىد راٌخ .ديشك.9036/30/13 .
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وتشَت دراس أجرهتا منظم اليونيسكو حول الزواج ادلبكر يف األردن عام  2014إىل أن ثلث
الزجيات السوريات يف سليمات األردن ىن لفتيات دون سن  ،18أي اعف معدقات الزواج سن
 ،2011وتصبح الفتيات اللوايت تًتاوح أعمارىن بُت  13-12سن أمهات ،شلا يسبب الضرر
ألجسداىن .كما ارتفعت نسب ادلواليد ،حيث ولد  3,7مليون طفل سوري منذ بداي النزاع يف سوريا،
26
منهم  2,9مليون طفل داخل سوريا و 811ألف يف بلدان اللجوء.
ثالثا -األطار الميداني للدراسة:
 -1المجال المكاني :تًتكز الدراس بصورة أساسي وسط مدين باتن (دون ملحقاهتا) ،ونظرا

قانتشار الالجئُت السوريُت يف يف سلتلف األحياء ،فقد توجب علينا اقانتقال عربىا حبثا عنهم ،ليتحدد بعد
ذلك ادلوتع الرئيسي والذي توجد فيو تلك العائالت السوري واليت زبدم مواوع الدراس جبانب مركز
عربوق مدين التابع جلامع باتن  2وسط ادلدين .
-2

المجال الزمني :بعد احلصول على ادلوافق ادلبدئي من اذليئ العلمي للمؤسبر بتاريخ

 2016/03/15بدأت رحل البحث عن الالجئُت السوريُت الذي خيدمون مواوع الدراس  ،وارتبطت
الدراس ادليداني دبدى توافر مفردات الدراس  ،حيث تؤثر العوامل ادلناخي على تواجدىم خاص مع وجود
أطفال راع بصحبتهم ،شلا أدى إىل تصر ادلدة الزمني اليت مت إجراء ادلقابالت فيها ،حيث اختفىت
العائالت دلدة أسبوع كامل بسبب ىطول األمطار والربد القارس ،مث عاودوا الظهور بعدىا شلا تلّص ادلدة
الزمني للدراس إىل  18يوما ،واختلفت ادلدة الزمني اليت مت تضاؤىا مع كل مفردة باختالف تابليتها إلجراء
ادلقابل ما بُت ساع إىل ساعتُت ونصف على أكثر تقدير.
 -3المنهج المستخدم :مت استخدام منهج دراس احلال  ،ألنو األنسب لدراس حال الالجئُت

السوريُت الذين تزوجوا فيما بينهم يف بلد اللجوء (اجلزائر) وأصلبوا أطفاقا يف بعض احلاقات.

 -4عينة الدراسة وحجمها :مت اقاعتماد على اسًتاتيجي عين كرة الثلج ،ألهنا األنسب مع رلتمع

دراس غَت معروف وغَت زلدد ادلعامل وليس لدي موتع ثابت ،حيث تقربت الباحث من أسرة سوري تتكون
من أم وابنتيها الصغَتتُت يف السن ادلتزوجتُت وبطفلُت رايعُت ،وتبُت أهنما تزوجتا يف اجلزائر وأصلبتا
صغَتيهما يف مدين باتن  ،وكانتا النقط ادلرجعي للحاقات ادلشاهب ذلما ،واليت تدرت بـ  5حاقات زواج

26

"أثر خًص ضُىاد يٍ انحرة ػهى أطفبل ضىرٌب وطفىنتهى" .انٍىٍَطف 34 .آرار http://www.shrc.org/wp- .9036
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رمسي أنتج أطفال ،وثالث حاقات زواج عريف يف انتظار تثبيت الزواج الرمسي دون أطفال ،وحال واحدة
لزواج عريف أنتج طفال.
 -5استراتيجيات جمع البيانات:
 -1-5المقابلة

مت اقاعتماد على ادلقابل ادلفتوح اجلماعي (زلاول كسب ود وطمأنين الالجئات) يف بداي إجراء

الدراس خاص فيما يتعلق بالظروف العام اليت عاشها الالجئون يف سوريا تبل اقازم مث بعدىا خاص ما
يتعلق بالعادات والتقاليد يف رلملها ،مث الظروف اليت يعيشوهنا حاليا وادلشكالت اليت يعانوهنا باستمرار.
مث انتقلنا إىل ادلقابل ادلتعمق الفردي ادلقنن نوعا ما يف ما خيص عالتات الزواج وإصلاب األطفال،
ومت ربضَت رلموع من األسئل العام لالستفادة من الوتت تدر ادلستطاع ،مع ترك اجملال مفتوح إلااف
أسئل فرعي أو إمكاني اسًتسال ادلبحوثات يف الكالم.
 -2-5المالحظة

أثناء إجراء ادلقابالت ادلفتوح اجلماعي مت مالحظ سلوكيات ادلبحوثات اليت انطبعت باخلوف

الدائم وحرصهن على انتقاء الكالم تدر ادلستطاع ،وتد أبدين زبوفا مٍت بسبب حال الطوارئ األمني
وخاص فيما يتعلق بواع الالجئُت السوريُت واحتمالي وجود عناصر من التنظيمات اإلرىابي تد تسللت
امن أفئدة الالجئُت السوريُت ،شلا جعلهن يكذبن حول ادلنطق اليت جاؤوا منها ،فتقريبا أزمعوا على أهنم
تدموا من العاصم السوري والشام فقط إلبعاد الشبه اإلرىابي عنهم ،رغم زلاوقايت ادلتعددة إلتناعهم بأين
أتوم بدراس علمي قا غَت ،وليست يل عالت باجلهات األمني .
 -6تحليل البيانات
أ -الخصائص السوسيوديموغرافية للالجئين السوريين الذين تزوجوا في الجزائر.
من خالل ادلقابالت ادلفتوح اجلماعي وادلعمق الفردي اليت أجريت مع الالجئات السوريات
اللوايت تزوجن يف اجلزائر ،تبُت أن سن مخس حاقات من الزواج يفوق السن القانوين للزواج يف اجلزائر
وادلقدر بـ  18سن بالنسب للفتاة حيث يًتاوح سنهن مابُت  21-19سن  ،وتد كن سلطوبات يف بلدىن،
ثالث حاقات منهن زواجهن رمسي موثق يف السفارة السوري  ،وحالتُت زواجهما عريف يف انتظار الرد من
السفارة فيما خيص التوثيق ،حال واحدة لديها طفل واحد غَت مسجل بدوره.
الفئ الثاني فئ القاصرات عددىن  4حاقات ويًتاوح سنهن ما بُت  17-14سن  ،تزوجن يف
اجلزائر اثنتان زواجهن رمسي موثق يف السفارة السوري  ،واثنتان عريف يف انتظار التوثيق الرمسي وبدون أطفال.
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أما فيما يتعلق بادلستوى التعليمي فهو بُت مستوى اقابتدائي واإلعدادي على أتصى تقدير
اإلعدادي للفئ األوىل اليت يًتاوح سنها ما بُت  21-19سن ( ،كن يدرسن يف ادلدرس اإلعدادي عند
بداي األزم ) ،وادلستوى اإلبتدائي لفئ القاصرات.
الالجئات القاصرات معظمهن كن بصحب أمهاهتن ( )4على اخلصوص مع وجود والدين فقط
( ،)2أما ادلخطوبات سابقا فكن بصحب اخلطيب ،ثالث منهم مع أىلو ،واثنان بدون صحب األىل.
تبُت أن كل مفردات العين ورلتمع الدراس من الالجئات السوريات ادلتواجدات يف مدين باتن
ىن مسلمات ،نفس الشيء بالنسب دلعظم الالجئُت ادلوجودين يف اجلزائر على حد توذلن ،حيث توجو
أغلب ادلسيحيُت إىل الدول األروبي ومصر واألردن حيث تنتشر الديان ادلسيحي بكثرة.
أما فيما يتعلق بادلنطق اجلغرافي اليت جاؤوا منها من سوريا فقد اكدت الالجئات بأهنن من
العاصم دمشق واواحيها والشام ،كما وسبق الذكر.
معظم الالجئات السوريات ديتهن التسول من أجل تلبي متطلبات أسرىن وادلشارك يف ربمل
األعباء العائلي  ،وسبع قاجئات من أصل تسع قاجئات من مفردات العين ديتهن التسول بصورة يومي ،
اثنان منهما عند احلاج فقط بسبب حالتهما الصحي  .ويف سؤالنا ذلن حول توجههن ضلو التسول وعدم
البحث عن عمل أجنب اميعهن أن ادلهن اليت ديكنهن العمل فيها ىي كخادمات يف البيوت ،وىن يتجننب
ذلك خوفا من تعراهن للتحرش اجلنسي يف تلك البيوت ،فالبيوت مغلق أما الشوارع مفتوح .
من حيث ادلسكن يتوزع مفردات العين بُت حيُت شعبيُت على أطراف مدين باتن ومها حي
كشيدة بالقرب من ادلنطق الصناعي وحي بوعقال ،حيث تستأجر رلموع من الالجئات منزقا من عدة
غرف ،تستفرد كل أسرة صغَتة زوج وزوج بغرف واحدة ،ويتشاركون يف مصاريف اإلجيار واألكل ودفع
فاتورة الكهرباء وادلاء ،أما بالنسب لألسر اليت يغيب عنها األب فقد اجتمعت الالجئات يف غرف واحدة
لتخفيض فاتورة الكراء.
ب-

دوافع زواج الالجئين السورين فيما بينهم

أامعت ادلقابالت ادلفتوح اجلماعي اليت أجريت دلفردات العين بصحب األمهات واحلموات إىل أن
الدوافع الرئيسي للزواج يف بلد ادللجأ خاص من وجه نظر أمهات مفردات العين ىي السًت واحملافظ على
النسل يف ظل استمرار الواع ادلتأزم يف سوريا وارورة التكيف مع ادلتغَتات الراىن  ،حيث يشرن يف ما
يتعلق بالسًت بأن خوفهن ادلستمر على بناهتن الفتيات من التعرض للتحرش وربوذلن إىل مطمع ألصحاب
النفوس الضعيف أو شلن يقتنصون الفرص من حاقات الضعف اليت يعيشها اآلخرون ،ىي ما دفعت هبن
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إىل تزوجيهن يف مثل ىذه الظروف ،وحول كون الفتيات تاصرات مل يكن ذلك بشيء منكر يف سوريا
وبلدان ادلشرق ،بدليل مت التوثيق الرمسي لزواج  4فتيات تاصرات ،ويضفن أنو من واجب الشعب السوري
أينما وجد سواء يف بلد األصل أو يف البلدان ادلضيف ادلختلف أن يستمر يف التناسل بسبب حاقات
الوفيات الكثَتة اليت تصمت ظهر اجملتمع السوري فأصبح يتكون يف عمومو من نساء وأطفال وكبار السن،
وما تبقى من الشباب ىم على جبهات القتال ما بُت اماعات معارا مسلح وجيش نظامي.
أما ادلقابالت ادلعمق اليت أجريت مع الالجئات مفردات العين  ،فأافن عما تالتو أمهاهتن عن
السًت واحملافظ على النسل دافع طلب اقاستقرار النفسي يف ظل عدم اقاستقرار الذي يعيشو الالجئُت على
سلتلف األصعدة السياسي واقاتتصادي واقاجتماعي يف بلد ادللجأ بالدرج األوىل ،على الرغم من أن
زواجهن مل يكن على مستوى أحالمهن من حيث العادات والتقاليد خاص طقوس العرس اليت تنطبع يف
ذاكرة الفتاة طوال حياهتا ،كل تلك األحالم اليت تصفتها تنابل اجليش السوري وتضت اجلماعات ادلسلح
ومعها العدوان األجنيب على ما تبقى من آمال حول الرجوع إىل سوريا يوما ما...
ج -مراسيم زواج السوريين الالجئين بين العادات والتقاليد والوضع الراهن

رغم أن الكثَت من التقارير اإلعالمي تؤكد أن احلرب يف سوريا مل تغَت تقاليد وعادات الزواج يف
سوريا من حيث اخلطب وادلهر والذىب وادلسكن ادلستقل للعروسُت ،وإمنا نزلت هبا إىل أدىن ادلستويات
الرمزي  ،خطب مقتصرة على وجود أىل العروسُت فقط يف حال بقائهم على تيد احلياة أصال ،فكثَتا من
الزجيات اتتصرت على العريس وأىل العروس أو العكس العروس وأىل العريس ،ربول ادلهر من ادلبالغ ادلالي
الطائل إىل مبلغ مايل رمزي وتد خيتفي يف اكثر احلاقات ،كما حلت الفض زلل الذىب ،وأصبح اتتناء
مسكن خاص من سابع ادلستحيالت ،لكنها من جه أخرى تضت بصورة كلي على طقوسو من حيث
إتام األفراح والليايل ادلالح ،ارتداء الفستان األبيض ،وجود الزف  ،كل تلك الطقوس ذىبت يف مهب
الريح ،أصبح اذلدف األساسي ىو امع رأسُت يف احلالل وانتهى.
والواع يف بلدان ادللجأ أسوأ حاقا ،حيث تؤكد معظم مفردات العين أن احلرب مل تغَت من
عادات وتقاليد وطقوس الزواج يف بلد ادللجأ بل نسفتها نسفا ،ذلك أهنن مل يلتزمن يف زجياهتن بأي عادة
أو تقليد متوارث لديهن يف سوريا حيث زبلُت عن مراسيم اخلطب ويف ذلك تقول إحدى األمهات لفتاة
تاصر أهنا ىي من عرات على زوج ابنتها أن يتزوج هبا ،طلبا للسًت وأاافت أن الفىت قا يتعدى سنو
السابع عشر ،وتد وعدتو دبساعدتو يف ربمل أعباء إجيار الغرف وتدبر بعض ادلفروشات ذلم من احملسنُت،
وتضيف مفردات العين أن ما حاز يف أنفسهن ىو خامت الزواج وفستان الزفاف فقد كانا من ادلقدسات
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لديهن يتفنن يف اختيارمها لشهور ع دة نظرا ألمهيتهما ادلعنوي بالنسب إليهن ،أما ادلهر فلم يعد من شروط
الزواج ،وبذلك تقلصت تلك مراسيم الزواج يف إعالن ني اقارتباط وإجياد القبول من الطرف اآلخر،
والدخول يف مارتون استخراج الوثائق الرمسي وتقدًن طلب الزواج إىل السفارة السوري يف اجلزائر ،حيث
يد فعن مبالغ مالي لوسيط يقوم بتلك العملي  ،ويتشاركن تلك األعباء ادلالي فيما بينهم ،ويف حال كون
طالب الزواج من اذلاربُت من النظام يتم رفض ادلوافق على الزواج مباشرة ،كما يتم رفض استخراج الوثائق
الشخصي اليت حيتاجوهنا كتجديد ىوياهتم أو جوازات سفرىم كعقاب ذلم ،ويف ظل عدم تطبيق اجلزائر
تانون اللجوء على السوريُت وبالتايل حرماهنم من اسخراج الوثائق من اجلزائر جيعل الكثَت من السوريُت
يتزوجون عرفيا والكثَت منهم أصلب أطفاقا بدون أوراق ثبوتي وقا ما يضمن نسبهم.
د -تسجيل األطفال الذين ولدوا في الجزائر.
إن مارتون استخراج الوثائق من أجل التوثيق الرمسي للزواج ىو أصعب عقب يف حياة الالجئُت
السوريُت ،فبمجرد موافق السلطات السوري على الزواج واستخراج عقود الزواج والدفًت العائلي،
باستطاعتهم تسجيل األطفال بكل بساط لكن يف السفارة السوري أيضا ،ويتكفل عادة الوسيط بالتنقل
إىل العاص م اجلزائري لتسجيل ادلولود بعد أخذ شهادة من مستشفى األموم والطفل والدفًت العائلي
لألبوين ،وتد تأخذ ادلعامل اإلداري من أسبوع إىل شهر حسب حجم األعمال يف السفارة ،لكن ادلهم يف
النهاي أن تسجيل الطفل يتم ،على العكس بالنسب للموافق على الزواج وتسجيلو ،فهناك حال وحيدة من
مفردات العين تزوجت عرفيا يف انتظار توثيق زواجهم الرمسي يف السفارة لكنها أصلبت طفال تبل حدوث
ذلك ،وادلشكل أهنا متخوف من عدم ادلوافق على زواجها بسبب أن زوجها غادر البالد بعد تلقيو أمر
اقالتحاق باجليش السوري ،شلا يرجح احتمالي اعتباره ىاربا من تبل النظام.
 -7نتائج الدراسة
أ -يتعلق زواج الالجئُت السوريُت يف بلد ادللجأ زلل الدراس بالالجئات الفتيّات ،يف حُت قا
تتزوج الالجئات األرامل ادلتقدمات نوعا ما يف العمر لضمان طول فًتة اإلخصاب.
ب -يعترب السًت واحملافظ على النسل وطلب اقاستقرار النفسي اقاجتماعي الدوافع الرئيسي
لزواج الالجئُت السوريُت فيما بينهم يف بلد ادللجأ.
ج -خففت األزم من عادات وتقاليد ومراسيم الزواج يف سوريا لكنها مل سبنعها.

د -طمست احلرب يف سوريا كل عادات وتقاليد ومراسيم زواج الالجئُت السوريُت يف بلد ادللجأ.
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ه -يعاين الالجئون السوريُت من بَتوتراطي استخراج الوثائق وتوثيق الزواج وتسجيل األطفال
اجلدد يف سفارهتا يف بلد ادللجأ.
خاتمة
إىل مىت تستمر األوااع اقاتتصادي واقاجتماعي ادلًتدي اليت يعيشها الالجئون السوريون يف
رلتمعات تائم على تانون حقوق اإلنسان ،القانون الرباين وليس الواعي؟ ىل ديكننا فعال أن نتحدث
ونفتخر بإسالميتنا دون شلارس ؟ ىل يعقل أن هتان كرام ادلسلمُت ادلستضعفُت يف بلدان ادلسلمُت؟ ىل
يعقل أن يرفض طلب الالجئون السوريون اقاستئمان ببيت اهلل احلرام؟ ىذه األسئل رأيتها يف عيون
الالجئُت السوريُت ومل أمسعها منهم ،كانت كأسهم تاتل تنزل كالصاعق على أذين ،ولألسف مل أملك ذلا
أي إجاب .
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