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تكٍف األسر انسىرٌت انمهاجرة بتأثٍر انصراع انمسهح
(دراست حانت مجمىعت من األسر انممٍمت بىالٌت جٍجم ،انجسائر)
د .كعىاش رؤوف ،د .بىغرزة رضا  -جامعت جٍجم .انجسائر

مقدمة:

تعرؼ اصتزائر خبلؿ األربع سنوات األخرية صتوء أعداد كبرية من اظتهاجرين السوريني بشكل شرعي

وغري شرعي اىل أراضيها عرب ؼتتلف اظتداخل اصتوية والربية للببلد ،حيث استقبلت التدفقات البشرية الغري
مسبوقة من االخوة السوريني بشكل فردي ورتاعي لعديد األفراد والعائبلت السورية الفارة من الصراع
اظتسلح الدائر يف ببلدىا مند بدايتو قبل قرابة األربعة سنوات .وقد أقرت وزارة التضامن بأهنا " تأخذ على
عاتقها التكفل بالوافدين السوريني منذ سنة  2012بالتعاوف مع اعتبلؿ األزتر اصتزائري ،والدين بلغ
عددىم 12الف مهاجرا  ،ودلك يف السنوات القليلة األوىل.
فمنذ عاـ  2010و بداية عاـ  2011ـ بدأت أعداد كبرية من البلجئني بدخوؿ األراضي اصتزائرية
 ،فاإلخوة السوريوف استفادوا من عدـ وجود التأشرية ،األمر الذي سهل عليهم اعتجرة واالستقرار باصتزائر
1

و االنصهار يف اجملتمع اصتزائري  ،خاصة ميسوري اضتاؿ الذين استثمروا يف التجارة
ىذا وقد أسهمت عدة عوامل يف جعل اصتزائر وجهة للهجرة السورية ،حيث تعد اصتزائر من البلداف
العربية القبلئل اليت تسمح بدخوؿ السوريني اىل أراضيها بدوف تأشرية دخوؿ ،كما أسهم االستقرار
السياسي واألمين الدي تعيشو الببلد يف جعلها وجهة آمنة ومفظلة لدى عدد كبري من العائبلت السورية،
ىدا فضبل عن توافر ظروؼ أمنية واقتصادية تسمح باضتياة الكرنتة ووجود شبكة عبلقات قرابة بني عديد
العائبلت اصتزائرية والسورية ،وأيضا فيما بني العائبلت السورية اظتهاجرة ودويها الدين التحقوا هبم بعد فًتة
زمنية من استقرارىم باصتزائر .غري أف القرب من أوروبا و امكانية العبور اليها كاف أيضا عامبلً مهما يف دفع
اظتهاجرين اىل التفكري يف القدوـ اىل اصتزائر واختادىا كنقطة عبور ؿتو الضفة األخرى من اظتتوسط.
 -1وقد بينت وزيرة التضامن وقضايا األسرة واظترأة يف تصريح حديث بأ ّف " اصتزائر استقبلت
 24ألف الجئ سوري منذ توتّر األوضاع بسوريا ،حيث تشري األرقاـ اظتسجلة اىل أف اصتزائر
الدولة الوحيدة يف مشاؿ افريقيا اليت استقبلت ىدا العدد من البلجئني السوريني"( ، 2يًتكزوف يف
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 22مدينة جزائرية ،إال أف الغالبية العظمي منهم موجودة يف مدف كربى مثل عنابة يف الشرؽ،
وىراف يف غرب الببلد والعاصمة اصتزائر يف الوسط.
 -2انطبلقا من ىدا الواقع وسعيا لبلوغ اىداؼ الدراسة اظتتوخاة ،فقد انطلقنا من تساؤؿ رئيسي
ىو:
ما ىو واقع تكيف األسر السورية البلجئة يف اصتزائر؟.
ولبلجابة على ىدا التساؤؿ الرئيسي ،مت صياغة التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما ىي اطتصائص االقتصادية واالجتماعية لؤلسر السورية البلجئة يف اصتزائر؟
 -2ما ىي آليات االندماج االقتصادي واالجتماعي اليت انتهجتها األسر السورية البلجئة يف
اصتزائر؟
 -3ما ىي آثار االندماج األسر السورية البلجئة يف اصتزائر على أوضاعها االقتصادية واالجتماعية؟
 -4ما مدى ؾتاعة تدخبلت الدولة يف التكفل باألسر السورية البلجئة يف اصتزائر؟
 -1أهداف الدراسة:

تسعى دراستنا الراىنة اىل حتقيق األىداؼ التالية
 -1ػتاولة التعرؼ على اطتصائص االقتصادية واالجتماعية لؤلسر السورية البلجئة يف اصتزائر
 -2ػتاولة التعرؼ على آليات االندماج االقتصادي واالجتماعي اليت انتهجتها األسر السورية
البلجئة يف اصتزائر
 -3ػتاولة التعرؼ على آثار اندماج األسر السورية البلجئة يف اصتزائر على أوضاعها االقتصادية
واالجتماعية
 -4ػتاولة التعرؼ على مدى ؾتاعة تدخبلت الدولة يف التكفل باألسر السورية البلجئة يف اصتزائر

 -2األهمية العلمية والعملية للدراسة:
تثري الدراسة قضية األسر السورية البلجئة باصتزائر ،وىي ظاىرة معاصرة أفرزهتا الصراعات واضتروب اليت
جتتاح البلداف العربية  .اد ختتص بتكيف االسر القادمة من تلك البلداف يف اصتزائر ،فقد أصبح التعرؼ على
ظروؼ تكيف ىده األسر واآلليات اليت تعتمدىا ،فضبل عن كفاءة السياسات اضتكومية جانبا مهما من
أجل توفري ظروؼ حياة كرنتة ،وجعلها ضمن مناخ حياة يسمح بتكيفها واستمراىا.
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ىدا وتربز األقتية العلمية عتده الدراسة فيما نتكن أف تضيفو من فهم أوسع صتوانب الظاىرة اظتختلفة ،وما
نتكن أف تقدمو من اضافات للًتاث اظتعريف حوؿ اظتوضوع ،مبا يسمح لصانعي السياسات بالتدخل بكفاءة
وفعالية ،والتعاطي اجابا مع الظاىرة.
 -3تحديد المفاهيم:
 -1مفهوم التكيف:
لغة :يتكيَّف  ،تكيُّػ ًفا  ،فهو ُمتكيِّف.
اصطالحاً :يقال تكيف وفق الظروؼ ،وتكيف الشخص أي انسجم وتوافق مع الظروؼ ،أو
جعل ميلو أو سلوكو أو طبعو على غرار شيء.

" واستخدـ اظتفهوـ يف علم النفس االجتماعي ليعرب عن تغيري سلوؾ الفرد لكي يتفق مع غريه

من األفراد وخاصة باتباع التقاليد واطتضوع لبللتزامات االجتماعية" ( عبد اهلل السنبل)2005،07،
أما يف علم النفس فيعرب عن التغيريات البنائية أو السلوكية اليت تصدر عن االنساف وجتعلو أكثر
مواءمة مع الظروؼ البيئية اليت يعيش فيها ( كفايف)1997،37،
 -2مفهوم التكيف النفسي:
" عملية دينامية مستمرة تتناوؿ السلوؾ والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيري والتعديل حىت لتدث
التوازف بني الفرد والبيئة"(عبد اهلل السنبل)2013،210،
 -3مفهوم التكيف االجتماعي:

يعرفو سانتوف بأنو " التعامل مع اظتشكبلت اضتياتية وحتديات اظتطالب اليومية وكيفية تربيرىا"(عبد اهلل
السنبل ،مرجع سابق)08،

فهو يشري اىل االستعداد والقدرة على التغري ،والتعامل مع الظروؼ االجتماعية اظتختلفة واالستجابة
ظتستجدات اضتياة اصتديدة  .ونتكن أف تشمل التعايش مع أفراد ورتاعات وعادات وتقاليد وقوانني غتتمع
جديد.
 -2مفهوم األسرة:

يركز اظتدخل البنائي الوظيفي على دراسة وظائف وأنساؽ العبلقات داخل األسرة واليت تشكل بناء
األسرة ،أما اظتدخل التفاعلي الرمزي فريكز على عمليات التنشئة االجتماعية اليت يكتسب الفرد من خبلعتا
اظتعاين اظتشًتكة يف األسرة،ىدا ويهتم مدخل دورة اضتياة بالتغري الدي يطرأ مع الزمن يف نسق االسرة،
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ويستخدـ دورة حياة األسرة كأداة وصفية للمقارنة بني طبيعة العبلقات األسرية ووظائفها يف مراحل ؼتتلفة
من فتو األسرةوتطورىا(ـتبة من اظتتخصصني).31.30،2010،
فاألسرة ىي الوحدة االجتماعية الصغرى يف اجملتمع ،وعامل مؤثر ومتأثر باألبنية االجتماعية األخرى
(اطتويل)7-8،2004،
 -5أوال :الجانب النظري للدراسة.

-6

 -1التكفل بالمهاجرين السوريين:

سارعت السلطات اصتزائرية مند األياـ األوىل لولوج أعداد كبرية من اظتهاجرين السوريني اىل اصتزائر اىل
احتواء الظاىرة ،حيث "وضعت ؼتططاً للتكفل بالبلجئني الفارين من بلداهنم ،تضمن توفري اإلقامة مع

عدـ إجبارىم على اإلقامة يف مراكز اإليواء اليت أنشأهتا"( 3وىي مراكز ختضع إلشراؼ وزارة التضامن
وتسعى إىل توفري كل ما لتتا جونو داخل مراكز اإليواء اليت أقيمت عتم ،ضتمايتهم من أخطار الشارع .ىدا
وقد ردت وزيرة التضامن يف مسائلة برظتانية بأف "السلطات تتكفل بكل البلجئني السوريني اظتقيمني يف
اصتزائر ،وترعى حالياً  1319رعية سورية يف مراكز استقباؿ على مستوى كل الواليات مع ضماف اإلطعاـ
واإليواء واأللبسة واألدوية والتكفل النفسي"4.
غري أف أعدادا كبرية من اظتهاجريني فضلوا االقامة خارج ىده اظتراكز اظتخصصة ،وقد أوضح قسنطيين
بأف عدد السوريني الذين صتؤوا إىل اصتزائر قدر حبوايل  12ألفا ،لكنو أوضح أف أغلبهم جاؤوا بأمواعتم
اطتاصة عرب رحبلت ج وية ،واستأجروا مساكن أو غرفا فندقية ،رافضني التوجو إىل مراكز اعتبلؿ األزتر
5
اصتزائري ،قبل أف تتطور الوضعية ويرتفع العدد وكتد عدد من البلجئني أنفسهم يف الساحات العمومية.
 -2الدخول الى الجزائر:

( )1جزَضة انُىو اَفى االنكتزوَُت ،انجسائر تستمبم أكثر من  03أنف الجئ بسبب أحداث انربٍع انعربً واألزمت انمانٍت3
)(i
 2015/09/08،http://elyowm.info/?q=node/6886انجشائز81 :81 ، ، ،

( ( )1جزَضة انسالو االنكتزوَُت ،يىَُت يسهى :الجزائر تدعّم برنامجها لحماية الالجئين السوريين،
)(ii
انجشائز11 :33 ، ، ،
2016/04/08،http://essalamonline.com/ara/watani/41771.html
 ( )2( 5أسببر انجشَزة َت َىو  :2312/31/11فصول دراسية ألبناء الالجئين السوريين بالجزائر،
 2016/04/08،http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/8/11/انجشائز23 :53 ، ، ،
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ضل الدخوؿ إىل اصتزائر بالنسبة للسوريني حىت عاـ  2015بدوف تأشرية مسبقة ،قبل أف تضطر لفرض
تأشرية يف العاـ نفسو ،بسبب تطورات األزمة السورية اليت اندلعت عاـ 2011

()6

فبسبب العبلقات التارمتية اظتتينة بني البلدين و استنادا اىل مبدأ اظتعاملة باظتثل ،حافظت اصتزائر على
دخوؿ اظتواطنني السوريني اىل أراضيها دوف قيود ،اال انو واماـ التطورات اليت يشهدىا العامل بشكل عاـ
واظتنطقة العربية على اطتصوص ،و فمن أجل تنظيم تدفق البلجئني و التعرؼ عليهم ،والتعامل مع وضع

جعل اصتزائر كمعرب ظتناطق أخرى . 7كما أف "الظروؼ اطتاصة يف سوريا فرضت على السلطات اصتزائرية

إخضاع البلجئني القادمني من ىناؾ إلشراؼ أمين ،للتأكد من عدـ وجود متسللني ينتموف صتماعات

متطرفة ضمن البلجئني".8

فنظرا لؤلوضاع اليت تشهدىا سوريا يف الوقت الراىن وانتشار اصتماعات اإلرىابية باظتنطقة على
وتنظيم داعش ،اللذاف يبحثاف عن قواعد خلفية ظتخططاهتما اإلرىابية ،بنشر
غرار جبهة النصرة
9
عناصرقتا اإلرىابية مبختلف الدوؿ وعلى وجو اطتصوص بلداف اظتغرب العريب ومنطقة الساحل
تقرر منع دخوؿ أي الجئ سوري إىل اصتزائر دوف اضتصوؿ على التأشرية ،وهبدا أصبحت الوثائق اظتطلوبة
من السوريني من اجل اضتصوؿ على تأشرية دخوؿ اىل اصتزائر :
نسخة من جواز السفر مصادؽ عليها بالقنصلية العامة السورية يف اسطنبوؿنسخة من بطاقة االقامة مع استظهار البطاقة االصلية حني دفع اظتبلغاستمارتا طلب تأشرية دتآلف على اظتستوى القنصليةاربع صور مشسيةشهادة ايواء اصلية مصادؽ عليها ببلدية االقامة باصتزائر (للتأشرية العائلية او السياحية)دعوة من الشركة اظتستقبلة مصادؽ عليها ببلدية االقامة باصتزائر (لتأشرية االعماؿ)مدة دراسة اظتلف  15يوما( )3جزَضة انُهبر االنكتزوَُت انصبصرة بتبرَز  ،2315/31/32انطالق تطبٍك لرار فرض انفٍسا عهى انسىرٌٍن بداٌت من
انفاتح جانفً
 2016/04/08انجسائر،http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/231430- 30 :32 ،
( )2بن حبٍهس  ،رئٍست انهالل األحمر انجسائري ،حصت مهمت خاصت نمناة انعربٍت ٌىو ( 30ماي syrian : )3302
، http://english.alarabiya.net/en/webtv/programs/special- ، refugees in Algeria
ٌmission/2015/05/10/Syrian-refugees-in-: :Algeria.htmlىو .30:00 :3302/32/30
( ( )1جزَضة انُىو اَفى االنكتزوَُت ،انجشائز تستمبم أكثز يٍ  33أنف الجئ بسبب أدضاث انزبُع انعزبٍ واألسيت انًبنُت
 2015/09/08،http://elyowm.info/?q=node/6886انجشائز11 :53 ، ، ،
( )2جزَضة انُهبر االنكتزوَُت انصبصرة بتبرَز  ،2205/20/22يزجع سببك
6
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اظتقابل اظتادي  25أورو تدفع عند تقدمي اصتواز بعد موافقة السلطة اظتختصة على منح التأشرية()10
مبلحظة  :بطاقة التعريف باألجنيب ال تعترب بطاقة اقامة
وهبذا مت اضافة شرط اضتصوؿ على عقد عمل يف اصتزائر وكدلك بطاقة االقامة ،مع ضرورة اضتصوؿ
على موافقة وزارة اطتارجية واصتهات األمنية اظتختصة للحصوؿ على التأشرية .اجراء أنقص بشكل كبري
أعداد السوريني الوافدين اىل اصتزائر ،وزاد من تنظيم حركتهم من واىل الببلد بشكل نتكن من التعرؼ عليهم
والقياـ بالتدخبلت اظتطلوبة.
 -3االقامة:

أصدرت السلطات اصتزائرية سنة  2008القوانني اليت تنظم دخوؿ ،اقامة و مغادرة األجانب للًتاب
اصتزائري .وقد جاءت مواده االثناف واطتمسوف لتوضيح ؼتتلف الشروط وااللتزامات اليت تتعلق هبده
الوضعيات .وبالنسبة لئلقامة فقد نصت اظتادة  10من القانوف بأنو :يعترب غري اظتقيم األجنيب العابر لئلقليم
اصتزائري أو الدي يأيت اليو لئلقامة بو ظتدة ال تتجاوز  90يوما دوف أف يكوف لو القصد يف تثبيت اقامتو أو
()11
ؽتارسة نشاط مهين أو نشاط مأجور بو.
اظتادة  : 12نتكن يف اضتاالت االستعجالية اف دتنح شرطة اضتدود بصفة استثنائية تأشرية تسوية
()12

الوضعية لؤلجنيب الدي يتقدـ اىل مراكز اضتدود بدوف تأشرية.
حتدد صبلحية ىده التأشرية حسب التنظيم اظتعموؿ.
اظتادة  :13نتكن للسلطات االدارية اظتختصة اقليميا أف توافق بصفة استثنائية على دتديد التأشرية
ظتدة أقصاىا تسعوف ( ) 90يوما ،لؤلجنيب الدي يريد دتديد اقامتو باإلقليم اصتزائري ألكثر من اظتدة اظترخص
()13
هبا يف التأشرية ،دوف أف يكوف لو عندئذ القصد يف تثبيت اقامتو باإلقليم اصتزائري.
ويف ضل غياب قانوف خاص باللج وء يف اصتزائر ،عمدت السلطات اصتزائرية اىل دتديد االقامة ظتدة
شهرين مراعاة للظرؼ االستثنائية اليت يعيشها السوريوف غري اظتقيموف" ،شرط اف يتم التقدـ اىل السلطات

اظتخولة اقليميا كل  45يوما من أجل تقدمي جواز السفر والتأشري عليو"(.

( )3شبكت غزبتُب ،انىثبئك انًطهىبت يٍ انسىرٍَُ يٍ اجم انذصىل عهً تأشُزة صسىل انً انجشائز
 2015/09/08،http://8rbtna.com10انجشائز08 :88 :
( )1انجزَضة انزسًُت نهجًهىرَت انجشائزَت :لبَىٌ رلى  11-08يؤرر فٍ  21جًبصي انثبَُت عبو  1429انًىافك لَ 25ىَُى سُت َ 2008تعهك بشزوط
 1429عبو انثبَُت جًبصي  21فٍ يؤرّر  11 - 08رلى صسىل األجبَب انً انجشائز والبيتهى بهب وتُمههى فُهب.
انعضص  ،36صبصرة بتبرَز  08جًبصي انثبَُت  1429انًىافك ل َ 02ىَُى  .2008ص 06
()12
انًصضر َفسه ،ص .26
( )13انًصضر َفسه ،ص .26
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كما بينت اطتارجية اصتزائرية مند فًتة بأنو " ليس بإمكاف اصتزائر منح حق اللجوء لقرابة  13ألف

مواطن سوري التحقوا باصتزائر مؤخرا بسبب الوضع األمين اظتتأزـ يف ببلدىم ،مشريا إىل أهنم يف ىذه اضتالة
متضعوف لبلتفاقيات الثنائية بني اصتزائر وسوريا اليت ال تعفي رعايا البلدين من الفيزا ،على أف تتعدى مدة
()14

اال أنو نتكن اضتصوؿ على صتوء انساين صادر عن مفوضية

البلجئني باصتزائر ظتدة ستة ( )06أشهر

 .وىي وثيقة نتكن تقدنتها إلثبات االقامة اظتؤقتة القانونية يف

اإلقامة ثبلثة أشهر دوف انقطاع".

()15

اصتزائر.
 -4التنقل:

متضع تنقل السوريني يف اصتزائر ألحكاـ اظتواد  27 ،26 ،25 ،24من القانوف اظتتعلق بشروط

دخوؿ األجانب اىل اصتزائر ،واقامتهم هبا وتنقلهم فيها .فقد نصت اظتادة  24على أنو :يتنقل األجنيب
الدي يقيم يف اصتزائر حبرية يف االقليم اصتزائري دوف اظتساس بالسكينة العامة ودلك يف اطار احًتاـ احكاـ
()16
ىدا القانوف وقوانني اصتمهورية.
كما تنص اظتادة  27على أنو :عندما يغري األجنيب اظتقيم يف اصتزائر بصفة قانونية مكاف اقامتو
الفعلية ،بصفة هنائية أو لفًتة تتجاوز ستة ( )06أشهر ،كتب عليو التصريح بدلك لدى ػتافظة الشرطة أو
فرقة الدرؾ الوطين أو لدى البلدية ػتل اقامتو السابق.
وكتب استيفاء ىده االجراءات خبلؿ ستسة عشر ( )15يوما السابقة لتاريخ مغادرة مكاف اقامتو
السابق أو البلحقة لتاريخ اقامتو اصتديد.
-5التمدرس:
قررت السلطات اصتزائرية وفق نفس اظتصدر "دتكني أطفاؿ البلجئني من الدراسة يف مدارس الببلد".

17

خ ّفضت وزارة الًتبية إجراءات إدماج أطفاؿ البلّجئني السوريني يف اظتؤسسات الًتبوية بأطوارىا الثبلثة،
فقط جواز سفرىم ،دوف الوثائق الرشتية اليت كانت تفرضها السنوات اظتاضية ،مع إببلغ أولياء أبناء
( )1جزَضة انفجز االنكتزوَُت ،صبصرة فٍ  ،2315/34/35انشبرجُت تضع دضا نهجضل انمبئى دىل
انجشائز تزفض يُخ انسىرٍَُ دك انهجىء وتًضص إلبيتهى
 2016/04/08،http://www.al-fadjr.com/ar/national/221975.htmlانجشائز02 :88 ،
(15
) َضبل صببح ( يذبيٍ عضى نجُت انضفبع عٍ دمىق انشعب انسىرٌ) ،يصضر سببك.
( )3انجزَضة انزسًُت نهجًهىرَت انجشائزَت :لبَىٌ رلى  11-08يؤرر فٍ  21جًبصي انثبَُت عبو  1429انًىافك لَ 25ىَُى
جًبصي  21فٍ يؤرّر  11 - 08رلى سُت َ 2008تعهك بشزوط صسىل األجبَب انً انجشائز والبيتهى بهب وتُمههى فُهب.
 1429عبو انثبَُت
انعضص  ،36صبصرة بتبرَز  08جًبصي انثبَُت  1429انًىافك ل َ 02ىَُى  .2008ص ) 07
( )1جزَضة انُىو اَفى االنكتزوَُت ،انجشائز تستمبم أكثز يٍ  33أنف الجئ بسبب أدضاث انزبُع انعزبٍ واألسيت انًبنُت
 2015/09/08،http://elyowm.info/?q=node/6886انجشائز81 :32 ، ، ،
وضعُتهى14
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البلجئني باظتستوى الدراسي األصلي عتم استنادا ظتا تنص عليو اظتواثيق الدولية هبذا اطتصوص .يف اظتقابل،
تشدد وزارة التعليم العايل على أنو ال يتم تسجيل الطلبة السوريني يف اصتامعات اصتزائرية ،إال بعد اضتصوؿ
على موافقة من السفارة السورية

18

ثانيا -منهجية الدراسة:

 -1منهج الدراسة:
مت استخداـ اظتنهج الوصفي التحليلي الدي ال يقتصر على وصف الظاىرة ،ورتع البيانات
واظتعلومات فقط ،بل تصنيف ىذه اظتعلومات وتنظيمها والتعبري عنها كمياً وكيفياً.
 -2غتتمع الدراسة:
يتمثل غتتمع البحث يف العائبلت السورية البلجئة اىل اصتزائر جراء اضتروب والنزاعات اظتسلحة يف
بلداهنا ،واليت جاءت اىل اصتزائر وتقيم مبختلف مناطق والية جيجل مند فًتات زمنية ؼتتلفة..
 -3عينة الدراسة:
ىي عينة مقصودة مت اختيارىا من بني العائبلت السورية البلجئة ،واليت قررت االستقرار بوالية جيجل،
حيث مت توزيع ورتع 19استمارة.
 -4اسلوب رتع البيانات:
مت توزيع 19استمارة كعينة حبث ،حيث قاـ الباحث بتوزيع االستمارات واجراء اظتقاببلت ظتدة
ستة أشهر.
 - 5أساليب اظتعاصتة االحصائية للبيانات:
دتت معاصتة البيانات وحتليلها باالعتماد على االحصاء الوصفي ،حيث مت احتساب التكرارات والنسب
اظتؤوية اظتعربة عن كل متغري.
ثالثا :الجانب الميداني للدراسة
 -1الخصائص االجتماعية لعائالت الالجئين السوريين في والية جيجل:
بينت البيانات اليت مت رتعها من اظتيداف بأف اغلب العائبلت السورية البلجئة يف والية جيجل تنحدر من
منطقيت زتص وحلب ،يف حني كانت تقطن بقية العائبلت مناطق ريف حلب وىي عائبلت متوسطة
اضتجم تضم يف غتملها اربعة و ستس افراد ( 13عائلة) قررت اعتجرة اىل اصتزائر بدفع من امتبلؾ شبكت
( ( )2جزَضة انجشائز وانعبنى االنكتزوَُت انصبصرة بتبرَز  ،2315/31/21جواز السفر يكفي السوريين لتسجيل أوالدهم بمدارس
2015/09/08،http://algeriaworld.net/2015/08/27الجزائر
 ،انجشائز َىو  ،2206/24/20انسبعت 22:33
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اتصاالت وفرت اظتعلومات اظتتعلقة باألوضاع االقتصادية واالجتماعية يف اصتزائر و كدلك وجود عائبلت
الجئة منذ فًتة فضبل عن سهولة الدخوؿ اىل اصتزائر .وقد قامت رتيعها بكراء شقق يف عمارات او منازؿ
مستقلة من اجل السكن وىي يف غالبيتها منازؿ متقاربة سهلت عليها عملية التواصل فيما بينها.
 -2الخصائص االقتصادية لعائالت الالجئين السوريين في والية جيجل :

بينت البيانات اليت مت رتعها من ميداف الدراسة باف جل العائبلت السورية البلجئة بوالية جيجل تتدبر
امور معيشتها من خبلؿ العمل يف غتايل التجارة و االعماؿ اظتهنية ̨ يف حني مت تسجيل وجود ستسة عائبلت
دتتهن التسوؿ يف اظتساجد وػتطات البنزين و يف بعض الساحات العمومية اعتمادا على النساء و االطفاؿ يف
حني نتتهن الرجاؿ اعماؿ قلع االسناف و الرقية يف اظتنزؿ الذي يقطنونو.
وقد مت التفريق بني صنفني ؼتتلفني من االعماؿ ،اذ دتارس االعماؿ التجارية ارباب العائبلت اليت كانت
مقيمة لوقت طويل يف اصتزائر جراء عملها مع شركة ̋ ليد ̏ واليت تعد من العائبلت ذات القدرة اظتالية
االفضل واليت دتكنت من فتح ػتبلت جتارية باالشًتاؾ مع جزائريني شتحت عتا بامتبلؾ وضع مريح .ونتارس
ارباب بعض االسر اعماؿ مهنية يف غتاالت البناء ̨ التلحيم ̨ الطبلء  ...واليت شتحت عتا بتوفري عديد
اظتتطلبات الضرورية للحياة.
ىذا وحتصل غالبية العائبلت على دخل شهري يًتاوح بني  300و  $ 450ويشتغل ظتدة قرابة 10
ساعات يوميا ̨ يف حني تتقاضى بعض العائبلت قيمة شهرية تًتاوح بني  $300و  ̨ $350وكبل الفئتني
ينفقاهنا كلها يف توفري متطلبات اضتياة حسب ما عرب عنو اظتبحوثوف .وىي حتصل احيانا على اعانات من
افراد العائلة من اجل حل بعض اظتشكبلت اليت نتكن اف تطرا .كما اف عددا ػتدودا منها يساعد بعض
اقاربو اظتقيمني حاليا يف سوريا مالية من جهات رشتية او عائبلت جزائرية.
وبالنسبة للعائبلت اليت دتتهن التسوؿ ̨ فاف مداخيلها اـتفضت مقارنة مبا كانت حتصلو يف السنوات الثبلثة
االوىل من التواجد يف اصتزائر ̨ اال اف ما يتم رتعو عادة ما يكوف اكرب ؽتا يتم رتعو من قبل العائبلت
االخرى.
ىذا وتستفيد رتيع العائبلت من غتموعة من اطتدمات اجملانية كاضتق يف اظتعاصتة يف اظتستشفيات واظتصحات
العمومية ،اضتق يف دتدرس االبناء على مستوى رتيع االطوار التعليمية ،مع استفادهتم من خدمات النقل و
االطعاـ و الصحة اظتدرسية.
من خبلؿ ارساؿ بعض اظتاؿ .كما عرب معظمهم (16عائلة) باهنم ال لتصلوف على اية اعانات او
مساعدات
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 -5آليات التكيف االجتماعي لعائالت الالجئين السوريين بوالية جيجل.

اصتدوؿ رقم ( :)01االتصاؿ جبزائريني يف وسائل النقل العمومي
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

النقل

يف وسائل

جبزائريني

االتصاؿ

0

.52

0

.36

0

.31

0

.52

0

.25
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9
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2
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05

اجملمو
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يتضح من بيانات اصتدوؿ  01بأف معظم عائبلت األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل نادرا ما
تتحدث مع عائبلت جزائرية يف وسائل النقل العمومي ،ودلك بنسبة بلغت  % 47.36وىي نسبة تدؿ
على ػتدودية التواصل بسبب ػتدودية الًتدد على ىده الوسائل وكدلك االنشغاؿ اظتستمر بالعمل من قبل
اآلباء .اال اف نسبة  % 26.31منهم أٌروا بقيامهم باتصاالت يف ىدا االطار ،وىي نسبة تعرب عن الفئة
اليت مل تتكيف بعد بشكل متقدـ وىي يف حالة سعي دائم اىل كسب عبلقات جديدة تسهل من التعرؼ
على جزائريني واكتاد فرص عمل أو بناء عبلقات أسرية ،فضبل عن السعي اىل اكتاد أصدقاء مناسبني
ألبنائهم.
اصتدوؿ رقم ( :)02الًتدد على أماكن جتمعات كبرية.
دائما

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

ت %

ت %

ت %

ت  %ت %

اجملموع

كبرية.

جتمعات

أماكن

الًتدد على

19 31.57 06 00 00 05.26 01 52.63 10 10.52 02

يتضح من بيانات اصتدوؿ 2بأف معظم العائبلت السورية اظتهاجرة بوالية جيجل نادرا ما تًتدد على اظتقاىي
اصتزائرية وذلك بنسبة بلغت % 52,63وىي نسبة معتربة تعكس عدـ تعود السوريني على وجود ىده
اظتقاىي يف االحياء السكنية ˓ وتفضيلهم االلتقاء باألصدقاء و العائلة يف اظتتجر (مكاف العمل) او يف
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اظتنزؿ .كما اف اطتروج مع العائلة الماكن التنزه و االستجماـ ػتدود بسبس وضع االسرة اظتايل و اضتاجة اىل
توفري تلك االمواؿ لقضاء اغراض اخرى فضبل عن تفضيل ؼتالطة العائبلت السورية اظتتواجدة يف نفس
اظتنطقة كألية لتنفيس وختفيف الضغوط النفسية خاصة عند النساء
اصتدوؿ رقم  :03دعوة اصترياف للزيارة و اقامة صداقات.
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

اجملمو
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ت %

ت %

ت %

ع
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يتضح من بيانات اصتدوؿ  03بأف جل العائبلت السورية نادرا ما تتبادؿ الدعوات و الزيارات مع
عائبلت جزائرية بوالية جيجل و دلك بنسبة بلغت % 57,89وىي نسبة مرتفعة ترجع اساسا اىل تفضيل
العائبلت السورية لبناء شبكة عبلقات مع عائبلت سورية سواء من األقارب أو ؽتن تعرفوا عليهم حديثا
وكذلك ميل عائبلت اجملتمع اصتيجلي اىل اضتد من العبلقات األسرية .غري أنو مت تسجيل وجود نسبة من
العائبلت عادة ما تتبادؿ الزيارات واللقاءات  % 15,78وىي زيارات تتم أساسا مع العائلة اليت أجرت
عتا اظتنزؿ أو بعض أصدقاء الزوج الذين تعرؼ عليهم أثناء فًتة عملو باصتزائر يف فًتة سابقة ،وأهنم يتبادلوف
الزيارات يف األعراس واظتناسبات كذلك ،ىم على اتصاؿ شبو مستمر باعتاتف.
اصتدوؿ رقم (  :) 04السماح لبلطفاؿ مبخالطة أطفاؿ جزائريني
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اجملموع

جزائريني

أطفاؿ

مبخالطة

لبلطفاؿ

السماح

19 89.47 17 05.26 01 05.26 01 00 00 00 00

يتضح من بيانات اصتدوؿ 4بأف الغالبية العظمى من العائبلت السورية اظتهاجرة يف والية جيجل تسمح
ألبنائها مبخالطة أطفاؿ جزائريني واقامة صداقات فيما بينهم سواء يف مكاف السكن أو يف اظتدرسة ،حىت
مع العائبلت اليت تقيم معها العائبلت السورية عبلقة متينة ،فقد عكست نسبة % 89,47بأطفاؿ
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العائبلت السورية قد كونوا عدة صداقات يف اظتدارس اليت بدؤوا بالًتدد عليها منذ سنة  2012ودخوعتم
يف جو التمدرس ،كما أ ف ترحاب العائبلت اصتزائرية والرغبة يف مساعدة األطفاؿ على االندماج سهل من
حدوث ىذا التفاعل.
اصتدوؿ رقم ( :)05مشاركة بعض اصترياف أفراحهم
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اجملموع

أفراحهم

اصترياف

بعض

مشاركة

19 21.05 04 10.52 02 42.10 08 10.52 02 15.78 03

يتضح من بيانات اصتدوؿ  5بأف نسبة كبرية من العائبلت السورية تساعد اصترياف يف بعض األحياف يف
االحتفاؿ بازدياد أو زواج أو ختاف أفراد من أسر جزائرية ،وذلك بنسبة % 42,10وىي نسبة ترتبط
أكثر باألسر السورية اليت كاف رهبا يعمل ظتدة طويلة يف اصتزائر قبل توتر األوضاع ،وكذلك بالعائبلت
السورية اليت صتأت يف السنوات األوىل من األزمة .اضافة اىل بعض العائبلت اليت أقامت عبلقة مصاىرة من
العائبلت اصتزائرية واليت تتلقى دعوات ضتضور ىذه اظتناسبات بشكل شبو دائم.
اصتدوؿ رقم ( :)06مشاركة العائبلت االحتفاؿ باألعياد
اجملموع

باألعياد

االحتفاؿ

العائبلت

مشاركة

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00

00 00

00 00

19 89.47 17 10.52 02

يتضح من بيانات اصتدوؿ  6باف جل العائبلت السورية اظتهاجرة يف اصتزائر تشارؾ أفراد وعائبلت جزائرية
االحتفاؿ باألعيا د الدينية ،فبسبب االشًتاؾ يف الدين واظتذىب والتشابو يف عديد العادات والتقاليد اطتاصة
هبذه اظتناسبات ،يتبادؿ االباء التهاين والتربيكات مبناسبة العيد ،يؤدوف الصلوات ،وتتبادؿ األسر أجزاء من
األضاحي كما تتزين النسوة وتتبادؿ الزيارات مع العائبلت اليت تقيم عبلقات طيبة معها .فضبل عن
تشجيع األطفاؿ على اطتروج واالحتفاؿ فتع أطفاؿ اصترياف.
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اصتدوؿ رقم ( :)07اضتصوؿ على مساعدات من عائبلت جزائرية.
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اجملموع

جزائرية.

من عائبلت

مساعدات

على

اضتصوؿ

19 00 00 00 00 05.26 01 21.05 04 68.42 13

يتضح من بيانات اصتدوؿ 7بأف نسبة كبرية واظتقدرة% 68,42من العائبلت السورية اظتهاجرة بوالية
جيجل ال تطلب مساعدات من عائبلت جزائرية ،اذ أقر معظم من مت اجراء الدراسة معهم بأف السوري
يشتغل ويكد من أجل توفري متطلبات حياتو وأنو متعود على ىذا النمط من اضتياة ،اال أنو مت تسجيل

حصوؿ بعض العائبلت على مساعدات يف شكل اعارة سيارة ،توصيل اىل اظتستشفى يف وقت متأخر ،معلومات
حوؿ كيفية الكراء ،اضتصوؿ على عمل ،اضتصوؿ على ىدايا من وقت ألخر من أصدقاء جزائريني.

 -6آليات التكيف االجتماعي لعائالت الالجئين السوريين بوالية جيجل.

اصتدوؿ رقم ( :)08العمل.
ابدا
ت
العمل

نادرا
%

احيانا

ت  %ت %

غالبا

دائما

ت %

ت %

اجملموع

19 68.42 13 15.78 03 15.78 02 00 00 05.26 &0

يتضح من بيانات اصتدوؿ 8باف غالبية االسر اظتهاجرة بوالية جيجل يعيلها االباء الدين نتارسوف
باأل ساس اعماال جتارية و مهنية .فعلى الرغم من عدـ امتبلكهم لتصاريح عمل ،اال اف اغلبهم اـترط يف
مهن الطبخ ،البناء ،التجارة .خاصة اللدين أولئك الذين قدموا منذ سنة 2013اىل اصتزائر كما مت
تسجيل قياـ فئة منهم ؽتن امتلكوا اقامات يف فًتة سابقة يف اصتزائر وعملوا يف الصحراء اصتزائرية ببناء شراكة
مع اصتزائريني حيث يساقتوا برأس اظتاؿ ويتكفل اصتزائري بتوفري السجل التجاري كما مت تسجيل فئة
مهاجرين أخرى ،دتتهن الرقية وطب االسناف بشكل تقليدي يف اظتنزؿ الذي تقطن بو ويشكل فردي دوف
اضتاجة اىل أية وثائق رشتية ،وكذلك قلة ؽتن ال يعملوف بسبب أهنم نتتلكوف شهادة جامعية وأف القياـ
بوظيفة ذات طابع اداري غري ؽتكن.
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اصتدوؿ رقم ( :)09التنقل اىل واليات أخرى من أجل العمل

اخرى

واليات

للعمل يف

االنتقاؿ

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 94.73 18

00 00

00 01

00 00

اجملموع
19

يتضح من بيانات اصتدوؿ  9بأف جل االباء يف العائبلت السورية اظتهاجرة يف اصتزائر يعملوف بالقرب
من مكاف اقامتهم ،عدا قلة ؽتن نتتلكوف وثيقة اقامة مؤقتة ظتدة أشهر صادرة عن مفوضية البلجئني التابعة
لؤلمم اظتتحدة ،تسمح عتم باالنتقاؿ والبقاء ظتدة طويلة نسبيا على خبلؼ بقية أفراد العائبلت اليت جتدد
اقامتها كل شهرين لدى مصاحل الوالية ويتطلب تغيري مقرىا بعض االجراءات اليت ال يفضلوف التعامل
وفقها كما أف طبيعة العمل اظتمارس وامكانية القياـ بو على مستوى الوالية.
اصتدوؿ رقم ( :)10مساعدة الزوجة يف حتصيل مداخيل لؤلسرة
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

لؤلسر

مداخيل

حتصيل

الزوجة يف

مساعدة

00 00 68.42 13

اجملموع

19 00 00 21.05 4 15.78 02

يتضح من بيانات اصتدوؿ  10بأف نسبة كبرية من األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل ال تسمح
للزوجات مبمارسة أي عمل أو نشاط يدر دخبل ،ودلك بنسبة بلغت  % 68.42ودلك راجع اىل التعود
على عمل الزوجة فقط يف اظتنزؿ وتكريس وقتها وجهدىا فقط طتدمة البيت واألبناء حسب ما عربوا عنو.
اال أنو مت تسجيل عمل اظترأة يف بعض العائبلت ،حبيث تقمن بطلب الصدقات يف اظتساجد وبعض
األماكن العمومية ،وكدلك بيع اظتناديل الورقية على حافة الطرقات الرئيسية ،كوهنا اظتعيل الرئيس لعائلتها.
فاألب يفضل البقاء يف البيت أو ؽتارسة بعض األعماؿ اليت ال تلقى طلبا اجتماعيا كبريا.
اصتدوؿ رقم (:)11تأخري دفع ذتن االكتار.
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تأخري دفع
ذتن االكتار

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 36.52 10 52.10 02 84.36 07

اجملموع

19 00 00

يتضح من بيانات اصتدوؿ  11بأف نسبة مهمة ( )% 52.36من األسر السورية اظتهاجرة بوالية
جيجل أقرت بتفهم أصحاب اظتنازؿ اليت قاموا بتأجريىا الظروؼ اليت نتكن أف حتوؿ دوف دفع ذتن االكتار
الدي مت االتفاؽ عليو يف الوقت اظتطلوب ،اد عادة ما يتم دفع مقابل اكتار سنة كاملة مقدما بقيمة مالية
تًتاوح بني  1500دوالر و  2000دوالر .غري أف
التغري يف ظروؼ العمل ومتطلبات اضتياة اظتتغرية من فًتة ألخرى قد يصعب من عملية دفعها.
يف حني عرب البقية عن ضرورة دفع ذتن االكتار يف الوقت اظتطلوب كامبل ودوف أي تأخري ،وأهنم قد
يقتطعوف ىدا اظتبلغ من ؼتصصات مالية أخرى من أجل تسديده على الرغم من ارتفاعو النسيب باعتبار
اظتنطقة اليت يقع فيها منطقة ساحلية يكثر الطلب فيها على ىده اظتساكن يف فًتة الصيف.
اصتدوؿ رقم ( :)12اضتصوؿ على اعانات مالية من سوريني.

من سوريني

اعانات مالية

اضتصوؿ على

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 42.68 13 05.21 04 52.10 02

00 00

اجملموع

19

يتضح من بيانات اصتدوؿ  12بأف نسبة معتربة من األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل حتصل على دعم مايل
يف شكل اعانة مالية أو سلفة من عائلة سورية مهاجرة ،ودلك بنسبة بلغت . % 68.42دعم يأيت يف الغالب
من العائبلت اليت تربطها هبا صلة قرابة ( أخ ،أخت ،عم  )...أو عبلقة مصاىرة ،والدين ىم على اتصاؿ شبو
مستمر فيما بينهم ،وىو دعم يرتبط بقدرة األقرباء على تقدنتو وكدلك مدى اضتاجة اىل االعانة.
دعم ال حتصل عليو عائبلت سورية أخرى ؽتن ال دتلك شبكة عبلقات اجتماعية وطيدة ،أو ؽتن ال نتكن
لعائبلهتا اظتهاجرة يف اصتزائر أف تقدمو ،عتدا فهي عادة ما تتدبر شؤوهنا اضتياتية مبفردىا.
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 -7األثار االجتماعية لتكيف العائالت السورية في والية جيجل ،الجزائر.
اصتدوؿ رقم ( :)13ائتماف عائبلت جزائرية يف حاؿ السفر.
اجملموع

السفر

جزائرية يف حاؿ

ائتماف عائبلت

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00

00 00

19 47.89 17 26.05 01 26.05 01

يتضح من بيانات اصتدوؿ  13بأف غالبية العائبلت األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل تأدتن عائبلت جزائرية
على أفرادىا يف حاؿ سفر األب أو غيابو عن اظتنزؿ وحىت عودتو ،ودلك بنسبة بلغت . % 89.47اد يلجأ
األب يف الغالب ا ىل العائلة اليت أجرت عتا اظتنزؿ ،أو اىل عائلة أصدقائو اظتقربني حبكم تكوف عبلقة وطيدة وثقة
متبادلة بني األبوين.
اصتدوؿ رقم ( :)14الرغبة يف االستقرار يف اصتزائر.

الرغبة يف
االستقرار يف
اصتزائر

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اجملموع

19 21.84 16 26.05 01 00 00 00. 00 52.10 02

يتضح من بيانات اصتدوؿ  14بأف غالبية األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل تفكر يف االستقرار يف
اصتزائر والعيش ظتدة أطوؿ حىت بعد افراج األوضاع يف سوريا ،ودلك بنسبة بلغت . % 84.21اد أف
العديد منهم وجد تشاهبا كبريا يف طريقة التفكري واظتناخ االجتماعي العائلي الدي تتصف بو اظتنطقة،
فالعديد منهم اختار االستقرار باظتنطقة بسبب طبيعتها احملافظة ومبلئمة ىده اظتيزة ضتياة عائبلهتم حسب ما
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أقروا بو .ىدا فضبل عن التسهيبلت اظتتعلقة بتمدرس األبناء وتوفري التغطية الصحية اجملانية ،لكن شريطة
تسوية األوراؽ اليت دتكنهم من العمل بشكل شرعي.
ىذا وقد مت تسجيل اىتماـ عديد اآلباء بالزواج من جزائريات حسب ما عربوا عنو  ،وأف قلة منهم
قد تزوجوا فعبل وىم يف سعي لتثبيت الزواج بقرار عديل للحصوؿ على االقامة الدائمة واالندماج أكثر يف
اجملتمع اصتزائري.
اصتدوؿ رقم (:)15ؼتالطة األبناء ألصدقاء جزائريني.
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اجملموع

ؼتالطة األبناء 19 68.73 14 52.10 02 78.15 03 00 00 00 00
ألصدقاء

جزائريني.
يتضح من بيانات اصتدوؿ  15بأف الغالبية الكربى من أطفاؿ األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل
متالطوف أطفاؿ جزائريني بشكل مستمر ،ودلك بنسبة بلغت . % 73.68فهم متالطوهنم يوميا يف
اظتدرسة وكدلك يف أوقات الراحة وأوقات تناوؿ وجبات الطعاـ يف اظتطاعم اظتدرسية ،كما متالطوف أطفاؿ
اصترياف بعد االنتماء اىل غتموعة أصدقاء قارة يلعبوف معها وينجزوف معها الواجبات اظتدرسية بشكل شبو
دائم.
اصتدوؿ رقم (:)16ؼتالطة الزوجة صتزائريات.
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اجملموع

صتزائريات

ؼتالطة الزوجة

19 52.10 02 26.05 01 26.05 01 68.73 14 26.05 01

يتضح من بيانات اصتدوؿ  16بأف غالبية األمهات يف األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل ختالطن
جزائريات بشكل نادر ،ودلك بنسبة بلغت  ، 73.68ودلك مرده اىل عدـ تقبل أزواجهن يف الغالب توطيد
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ىده العبلقات وتفضيل بنائها واحملافظة عليها مع عائبلت سورية حبكم اظتعرفة اظتسبقة هبن وكدلك سهولة
عملية التواصل والتفاىم .كما ساىم انغبلؽ األسر اصتيجلية كدلك يف الدفع اىل تشكل ىده الوضعية.
اصتدوؿ رقم (:)17االجتماع مع والتجوؿ مع جزائريني.
احيانا

ابدا

نادرا

ت %

ت  %ت %

غالبا

دائما

ت %

ت %

اجملموع

االجتماع مع 19 94.78 15 52.10 02 52.10 02 00 00 00 00
والتجوؿ مع
جزائريني
يتضح من بيانات اصتدوؿ  17بأف أرباب األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل متالطوف أطفاؿ جزائريني
يلتقوف جبزائريني ومتالطوهنم بشكل مستمر ،ودلك بنسبة بلغت . % 78.94فسواء تعلق األمر مبناقشة
أمور متعلقة بالعمل حبكم العمل معهم كشركاء أو أجراء ،أو حاجتهم اليهم للحصوؿ على العمل فهم يف
اتصاؿ يومي معهم .كما أف ىده اظتخالطة كونت جوا من الثقة اظتتبادلة فيما بينهم وعمقت من مستوى
العبلقة لتتعداىا اىل االعتماد اظتتبادؿ يف حاؿ حدوث مشكبلت يومية ال نتكنهم حلها لوحدىم.
اصتدوؿ رقم (:)18ؽتارسة بعض العادات والتقاليد اصتزائرية.
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 68.73 14 31.26 05

00 00

ؽتارسة بعض 00 00
العادات
والتقاليد

اجملموع
19

اصتزائرية
يتضح من بيانات اصتدوؿ  18بأف جل األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل دتارس أحيانا بعض التقاليد
اصتزائرية ،ودلك بنسبة بلغت  . % 73.68تقاليد تتجسد عادة يف ارتداء الرجاؿ للربنوس اصتزائري يف
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فصل الشتاء ،كما حتضر النساء أحيانا حفبلت األعراس واالحتفاالت العائلية ،وتقمن بتحضري بعض
األطباؽ اصتزائرية.
اصتدوؿ رقم (:)19الرغبة يف تعميق العبلقة مع جزائريني.

الرغبة يف

اجملموع

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00

00 00

00 00

19 21.84 16 78.15 03

تعميق العبلقة
مع جزائريني
يتضح من بيانات اصتدوؿ  19بأف كل اآلباء يف األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل ترغب يف تعميق
العبلقة مع جزائريني بشكل أكرب ،ودلك بنسبة بلغت  % 100على الرغم من اختبلؼ مستوى تلك
الرغبة من فرد ألخر ،فبسبب التعود على فتط اضتياة ،اضتاجة اىل بناء عبلقات للحصوؿ على عمل ،الرغبة
يف مصاىرة عائبلت جزائرية كما حدث مع بعضهم و كدلك
التشابو يف فتط التفكري و القيم ،يسعى اآلباء اىل توسيع شبكة العبلقات االجتماعية وتقويتها.
 -8األثار االقتصادية لتكيف العائالت السورية في والية جيجل ،الجزائر.

اصتدوؿ رقم (:)20دفع ذتن الكراء يف الوقت اظتناسب.

دفع ذتن
الكراء يف
الوقت

اجملموع

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00

00 00

19 89.57 11 57.31 06 52.10 02

اظتناسب
يتضح من بيانات اصتدوؿ  20بأف غالبية األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل تدفع ذتن االكتار دائما
يف الوقت اظتتفق عليو سلفا ،والدي يتم عادة بعد مضي سنة كاملة من اكتاره ،ودلك بنسبة بلغت
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 ، 57.89نسبة ترجع أساسا اىل اعطاء األسر السورية األولوية لدفعو حبكم تأثري على استقرار األسرة،
وكدلك اىل ضرورة استيفاء شروط العقد وجتنب اية مشكبلت قد حتصل جراء االخبلؿ بو.
غري أنو مت تسجيل حاالت أين صعب دفع مستحقات الكراء يف الوقت اظتطلوب لدى بعض
العائبلت ،وىو وضع اربك ىده األسر ،كما قامت بتسويتو عرب االتفاؽ بشكل ودي مع اظتؤجر أو
باالستدانة من عائبلت سورية دات صلة قرابة ودفع اظتستحقات حىت بعد هناية مدة االكتار.
اصتدوؿ رقم (:)21تغطية نفقات دتدرس األبناء.
اجملموع

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

تغطية نفقات 00 00

00 00

00 00

00 00

14 100 14

دتدرس األبناء
يتضح من بيانات اصتدوؿ  21دتكن األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل من تغطية نفقات دتدرس
أبنائها ،فالدراسة غتانية يف اظتدارس اضتكومية ،كما يستفيد التبلميذ يف بعض اظتدارس من وجبة غتانية ،وىي
جوانب خففت عبئ التمدرس كما عربوا عنو .غري أنو مت تسجيل وجود بعض العائبلت ؽتن مل هتتم
بتسجيل ابنائها يف اظتدرسة على الرغم من بساطة االجراءات والشروط ( جواز السفر ،اثبات اظتستوى)
وتوظيفهم يف طلب الصدقات والتربعات.
اصتدوؿ رقم (:)22ادانة عائبلت سورية مبالغ مالية.
ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

ادانة عائبلت 00 00 10.42 08
سورية مبالغ
مالية

اجملموع

19 00 00 89.57 00 89.57 11

يتضح من بيانات اصتدوؿ  22قياـ قرابة نصف األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل أحيانا أسر سورية
أخرى أمواؿ من أجل تلبية متطلباهتا اضتياتية ،خاصة يف حاؿ حدوث مشكبلت طارئة ،ودلك بنسبة
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بلغت  . % 57.89استدانة تقدـ أساسا للعائبلت دات عبلقة قرابية وتصدر بشكل كبري عن العائبلت
اليت قدمت اىل اصتزائر خبلؿ الفًتة األوىل من بداية الصراع اظتسلح ،واليت شتحت عتا ظروفها بادخار بعض
اظتخصصات اظتالية.
اصتدوؿ رقم (:)23االستدانة من عائبلت جزائرية.

االستدانة من

عائبلت جزائرية.

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 52.10 02 47.89 17

00 00

00 00

اجملموع
19

يتضح من بيانات اصتدوؿ  23بأف أإلب األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل ال تستدين من أسر
جزائرية ،ودلك بنسبة بلغت  . % 89.47اد أقر معظم اظتبحوثني بأهنم يفضلوف اللجوء اىل العائبلت
السورية اليت تربطها عبلقة عائلية من أجل حل أية مشكبلت مالية .كما أف اظتساعدات اليت تقدمها
العائبلت اصتزائرية عتا ويقبلوهنا تكوف عادة مساعدات عينية أو يف شكل خدمات.
اصتدوؿ رقم (:)24امكانية شراء تذكرة سفر اىل سوريا.

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

امكانية شراء 00 00
تدكرة سفر

اجملموع

19 42.68 13 52.10 02 05.21 04 00 00

اىل سوريا.
يتضح من بيانات اصتدوؿ  24بأف أغلب األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل دائما ما يكوف لديها
االمكانيات اظتالية لشراء تذكرة سفر ذىاب واياب اىل سوريا يف حاؿ الرغبة يف دلك ،ودلك بنسبة بلغت
 . % 68.42فالدخوؿ الشهرية اليت لتصلوف عليها واليت تًتاوح بني  300و  450دوالر شهريا دتكنهم
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من دلك .اال أنو مت تسجي ل عدـ قدرة بعضها على شرائها أحيانا بسبب الكرب النسيب ضتجم األسرة وعدـ
قدرهتم على توفري أمواؿ ،واف أي اضطرار نتكن أف يستجد سوؼ يدفعة اىل االستدانة من أجل شرائها.
 -9تقييم تدخالت الدولة للتعامل مع المهاجرين السوريين في والية جيجل ،الجزائر

اصتدوؿ رقم (:)25التفكري يف اللجوء اىل مراكز االيواء اظتخصصة.

التفكري يف
اللجوء اىل
مراكز االيواء

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 52.10 02 47.89 17

00 00

00 00

اجملموع
19

اظتخصصة.
يتضح من بيانات اصتدوؿ  25بأف جل األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل مل تفكر بتاتا يف دخوؿ
مركز االيواء اظتخصص عتم ،ودلك بنسبة بلغت  . % 89.47حيث أقر بعضهم بأنو قد أجر سكن مع
عائلة اخوتو ،وأنو ال نتكنو اقتساـ السكن مع أشخاص غرباء ،كما عرب بعضهم عن جهلهم بوجود ىدا
اظتركز ،ىدا وأقر آخروف بأنو البد من العمل من أجل توفري متطلبات اضتياة وبأهنم متعودوف على العمل و
الكسب من أجل اضتياة األمر الدي ال نتكن حتقيقو يف حاؿ اظتكوث باظتراكز ،وأخريا عرب البعض منهم
على مبلئمة الوضعية االقتصادية اليت تعيشها الببلد خاصة خبلؿ اظترحلة األوىل من اعتجرة ،والتعاطف
الشعيب الكبري مع اخوهتم السوريني يف الدفع إلكتار مساكن خاصة.
اصتدوؿ رقم (:)26حصوؿ األبناء على التعليم.

حصوؿ
األبناء على
التعليم.

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 31.26 05

00 00

00 00

19 68.73 14
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اجملموع

يتضح من بيانات اصتدوؿ  26بأف معظم أبناء األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل يتمدرسوف يف
مدارس حكومية ،ودلك بنسبة بلغت  . % 73.68اد أف التسهيبلت الكبرية اليت وضعتها السلطات
اصتزائرية ساقتت يف الوصوؿ اىل ىده النسبة ،على الرغم من االرتباؾ الدي سجل خبلؿ السنة األوىل من
التواجد يف اصتزائر ،والصادر عن قدوـ تدفقات كبرية من األسر والتأخر عن فًتة التسجيبلت .غري أنو مت
تسجيل مشكل دتدرس األبناء يف اظترحلة اصتامعية والدي يرتبط مبوافقة السفارة السورية حسب ماعربوا عنو.
ىدا وسجلت نسبة من األسر اليت مل تقدـ أبنائها للمدارس واليت بلغت . % 26.31
اصتدوؿ رقم ( :)27اضتصوؿ على الرعاية الصحية.
اجملموع

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

اضتصوؿ على 00 00
الرعاية
الصحية

00 00

00 00

00 00

19 100 19

يتضح من بيانات اصتدوؿ  27بأف كل األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل تستفيد من حق العبلج
اجملاين يف اظتستشفيات واظتصحات العمومية اصتزائرية ،ودلك بنسبة  ، % 100وكدلك يستفيد األبناء من
اضتق يف الصحة اظتدرسية اجملانية .اال أف شراء األدوية واجراء بعض التحاليل يف اظتخابر اطتاصة أحيانا ىو
اظتؤرؽ الدي يطمحوف يف حلو يف ىدا اجملاؿ.
اصتدوؿ رقم ( :)28امكانية العمل.

امكانية
العمل

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

00 00 00 00

اجملموع

19 21.84 16 52.10 02 26.05 01

يتضح من بيانات اصتدوؿ  28بأف جل األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل يقوـ أرباهبا مبمارسة أعماؿ
Route Educational and Social Science Journal 1222
Volume 4(1), February 2017

على اختبلؼ غتاعتا ومدى توفرىا ،ودلك بنسبة  ، % 100فعلى الرغم من منع القانوف ظتمارسة أي
نشاط اال أف السلطات اصتزائرية تغض الطرؼ عن ؽتارسة العمل شرط أف ال يتم االخبلؿ بالنظاـ العاـ.
اصتدوؿ رقم ( :)29امكانية جتديد االقامة اظتؤقتة.
اجملموع

ابدا

نادرا

احيانا

غالبا

دائما

ت %

ت %

ت %

ت %

ت %

امكانية جتديد 00 00
االقامة اظتؤقتة

00 00

00 00

00 00

19 100 19

يتضح من بيانات اصتدوؿ  29بأف كل أفراد األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل يستفيدوف من جتديد
اقامتهم بسهولة يف حاؿ احًتاـ النظاـ العاـ للبلد و اظتواعيد اظتخصصة لدلك ،اد يتم االتصاؿ مبصاحل
الوالية قبل  15يوما من انتهاء فًتة االقامة ويتم اضتصوؿ على جتديد ظتدة  60يوما بعد قرابة أسبوع من
ايداع الطلب .اال اف العديد من اظتبحوثني يروف بأف مدة التجديد قصرية نسبيا ،خاصة بالنسبة لؤلسر اليت
عتا عدد كبري من األطفاؿ ،اد يتطلب اضتصوؿ على جتديد صتميع أفراد األسرة التنقل لعدة مرات يف اظتدة
كتهم ،فضبل عن االضطرار لًتؾ العمل و التنقل حسب
اظتخصصة وىو ما يكوف لديهم ضغطا ولتد من حر ّ

ما عربوا عنو .كما أف ىده الوضعية دفعت بالبعض منهم اىل تفضيل طلب اللجوء من مفوضية البلجئني
التابعة لؤلمم اظتتحدة واضتصوؿ على اقامة صاضتة ظتدة  06أشهر.
النتائج والتوصيات:
تعيش األسر السورية اظتهاجرة بوالية جيجل ظروفا اجتماعية مبلئمة تسمح عتا بالتفاعل بشكل اجايب مع
ؼتتلف التشكيبلت االجتماعية اظتوجودة ،حيث أسهم تقبل ىؤالء اظتهاجرين من قبل اجملتمع والتشابو
الكبري يف قيم وثقافة العائبلت السورية واصتزائرية يف تسهيل عملية التكيف و فتح اجملاؿ أماـ ؼتالطات
اجتماعية عديدة حاز فيها األطفاؿ على أوسع غتاؿ .اال أف عدـ السماح عتم بالعمل واظطرارىم للكسب
بشكل غري رشتي قوض من امكانية تسهيل عملية التكيف و أربك األداء األسري .كما أف تدخبلت
الدولة جاءت متناسبة مع ما لتتاجو اظتهاجروف السوريوف يف اصتزائر ،اد سهلت الدولة اضتركة الداخلية
وجعلتها مفتوحة على مستوى رتيع أرجاء الوطن ،كما سهلت من اجراءات وشروط دتدرس األبناء ،فضبل
عن حصوؿ األسر على العبلج اجملاين و ىي كلها جوانب أسهمت بشكل كبري يف استقرار األسر و
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سهلت عملية تكيفها.
غري أف ػتدودية اضتركة بسبب قصر مدة االقامة الشرعية ،وتغري الظروؼ االقتصادية للبلد يف السنة
األخرية حد من امكانية رفع مستوى االندماج وأوجد عدة وضعيات تستدعي التدخل من أجل التعامل
معها ،عتدا تقًتح الدراسة رتلة من التوصيات ىي:
 -1خفض مدة استخراج وثيقة االقامة اظتؤقتة وتوحيد تواريخ دتديد ىده االقامات لكافة أفراد العائلة
الواحدة.
 -2دتديد مدة االقامة اظتؤقتة بشكل منظم يضمن عدـ االخبلؿ بالنظاـ العاـ للبلد.
 -3التنسيق مع السفارة السورية فيما يتعلق بولوج حاملي شهادة الباكالويا السوريني للجامعة
اصتزائرية
 -4اصدار تصاريح عمل ولو بشكل مؤقت.
 -5اظتساعدة على القياـ بالتحاليل الطبية يف اظتصحات اطتاصة.
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