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سوريا

تحقيق ليست حكومات المنطقة وحدها من تستغل األزمة السورية وظروف الحرب فيها ،بل وجدت شعوب
كثيرة ضالتها في تلك الحرب ،وبدأت استثمار أزمة شعب تقطعت به السبل فاختار أن يسلك طريق الموت السريع
على أن يبقى تحت وطأة الموت المؤجل

على درب اللجوء إلى أوروبا:
ّ
كلنا سوريون ...وإن اختلفت جنسياتنا!
فيينا ــ فراس الهكار
ت ـتــابــع وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ف ــي مختلف
أنحاء العالم أزمة الالجئني السوريني.
تعاطف جماهيري ملموس مع الشعب
ال ـس ــوري راف ــق الـفـظــائــع املــرتـكـبــة مع
املهاجرين ،إال أن هذا التعاطف خلق
للدول األوروبية التي فتحت حدودها
مشكلة كبيرة لم تكن تتوقعها .ليس
كل من وصــل أوروب ــا سوريا بل على
العكس ،األقلية في هذا السيل البشري
املتدفق هي سورية ،فمعظم الالجئني
ه ـ ــم م ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ب ــامل ــرتـ ـب ــة األولـ ـ ـ ــى،
يـلـيـهــم األفـ ـغ ــان وال ـه ـن ــود وال ـب ـن ـغــال
وامل ـصــريــون وامل ـغــاربــة والـلـبـنــانـيــون
والفلسطينيون.
ي ـق ــول خ ــال ــد ال ـش ــام ــي ،وهـ ــو مــوظــف
في دائــرة الهجرة الدولية يعمل على
تــوث ـيــق حــركــة ل ـجــوء ال ـس ــوري ــن إلــى
دول أوروب ــا« :حــركــة اللجوء األخيرة
تستحق الوقوف عندها نظرًا الزدياد
األع ــداد على نحو الفــت ،هل ُيعقل أن
يهاجر السوريون دفعة واحدة وبهذه
ال ـك ـثــافــة؟ كــانــت مـهـمـتـنــا ال ـب ـحــث عن
إجابة لهذا السؤال لذلك انطلقنا في
رح ـل ــة ال ـتــوث ـيــق م ــن تــرك ـيــا مـتــابـعــن
رحلتنا ونحن اآلن في النمسا ،وجدنا
أن الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى مــن املـهــاجــريــن
ل ـي ـس ــت سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ب ـ ــل عـ ـل ــى ال ـع ـك ــس
تمامًا فــإن الـســوريــن أقلية مهاجرة،
وقــد اعتمدنا فــي ذلــك على الـجــوالت
امل ـي ــدان ـي ــة وامل ـ ـشـ ــاهـ ــدات الـشـخـصـيــة
لـجـمـيــع أم ــاك ــن ح ـض ــور امل ـهــاجــريــن،
ساعدنا بقاء املهاجرين على حــدود
ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول ألي ـ ــام ع ـل ــى ال ــوص ــول
إلــى نسبة مئوية عبر توزيعهم إلى
ق ـط ــاع ــات ي ـتــألــف ك ــل ق ـط ــاع م ــن مئة
مهاجر .لم يتجاوز عدد السوريني في
كل قطاع ثالثني شخصًا ،وفي حاالت
كثيرة أقــل مــن تلك النسبة ،يمكن أن
ن ـع ـطــي ن ـس ـبــة م ـئ ــوي ــة ب ـث ـقــة وهـ ــي ال
ت ـت ـج ــاوز  ٪٢٥م ــن عـ ــدد امل ـهــاجــريــن
الـكـلــي ،بينما تصل نسبة العراقيني
إلى  ،٪٥٠واألفغان نحو  ،٪١٥وبقية
الجنسيات .»٪١٠
يتدافع بعض املهاجرين ،العراقيون

هل ُيعقل أن يهاجر السوريون دفعة واحدة وبهذه الكثافة؟ (االناضول)

ً
مـثــا ،إلــى أوروب ــا طمعًا بالجنسية،
ويتضح للجميع أن أوضاعهم املادية
جيدة :هم يدفعون أضعاف ما يدفع
السوري في كل جزء من رحلة الهجرة،
ق ـلــة ه ــم ال ـف ـق ــراء ال ـه ــارب ــن م ــن حــرب
«داعش» في العراق.
ي ـق ــول ف ــاض ــل الـ ـع ــراق ــي ،وهـ ــو م ــازم
أول ت ـ ــرك ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي« :ن ـحــن
أي ـض ــا ن ـعــانــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ال يـمـكــن

توقيف منذر خدام لساعات
أفرجت السلطات السورية عن املتحدث باسم «هيئة التنسيق» املعارضة منذر
خدام بعد توقيفه لساعات.
وقال خدام ،في حسابه على موقع «فيسبوك»« :لقد ّتم اإلفراج عني بعد توقيفي
في نقطة عسكرية قرب حاجز القطيفة (ريف دمشق)
من الساعة الثامنة صباحًا لغاية الرابعة بعد الظهر بسبب
مذكرة توقيف بحقي صادرة عن األمن العسكري».
ً
وأضاف ّإن «مسؤوال في األمن العسكري جاء وأمر
بإخالء سبيلي بعد احتجازي من دون إبداء أسباب
التوقيف أو إجراء أي تحقيق معي».
ونددت «هيئة التنسيق» ،في بيان ،باعتقال خدام «ألنه
ليس إرهابيًا وال يدعم اإلرهاب» ،مطالبة «باإلفراج الفوري
عنه وعن معتقلي الهيئة وسائر املعتقلني من الرجال
والنساء واألطفال».
ّ
وتعد هذه املرة الثانية التي يتم فيها توقيف خدام منذ
اندالع الحرب السورية ،إذ اعتقل على حاجز في مدينة طرطوس في كانون األول
 ،2013ثم أفرج عنه بعد ساعات على توقيفه.
(األخبار)

قـ ـي ــاس م ـع ــان ــات ـن ــا بـ ـم ــأس ــاة ال ـش ـعــب
ال ـ ـسـ ــوري ل ـك ــن ه ــي أي ـض ــا مـ ـع ــان ــاة...
نحن العسكريون ظروفنا أصعب من
ظروف املدنيني لذلك نهاجر».

سرقة وتزوير
ال يــدخــر امل ـه ــاج ــرون غـيــر الـســوريــن
طريقة للحصول على أوراق ثبوتية
سورية ،ســواء بالتزوير أو بالسرقة،
ووص ــل سـعــر ج ــواز الـسـفــر ال ـســوري
امل ـ ـ ـ ــزور إلـ ـ ــى  ٤٠٠٠دوالر أمـ ـي ــرك ــي،
طــال ـبــوه بــالــدرجــة األول ـ ــى عــراق ـيــون،
وي ـ ـ ــراوح س ـعــر ال ـب ـطــاقــة الـشـخـصـيــة
وإخ ــراج ــات ال ـق ـيــد وشـ ـه ــادات ق ـيــادة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات والـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات ال ـث ــان ــوي ــة
والجامعية بني  ٥٠٠و ١٥٠٠دوالر.
سـ ــرق م ـس ـل ـحــو املـ ـع ــارض ــة طــاب ـعــات
الـجــوازات والبطاقات الشخصية من
م ـنــاطــق ك ـث ـيــرة ف ــي س ــوري ــا ،وكــذلــك
س ـ ــرق ـ ــوا مـ ـكـ ـت ــب وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ف ــي ح ـل ــب واسـ ـت ــول ــوا ع ـل ــى األخـ ـت ــام
الرسمية ،ساهم هذا في ازدهار تجارة
التزوير وبيع الثبوتيات السورية في
املدن التركية.
يقول محمد الـسـعــدون ،وهــو مواطن
عــراقــي مـهــاجــر إل ــى فـنـلـنــدا« :نـحــن ال
نريد البقاء في أملانيا ،نريد التوجه
إلــى فنلندا لكن بـصــراحــة نـقــول إننا
ســوريــون لتسهيل إجـ ــراءات مــرورنــا
عبر الدول ،وال يمكن إنكار أن بعضنا
ح ـص ــل ع ـل ــى أوراق سـ ــوريـ ــة ب ـطــرق
مختلفة ،بالتأكيد ليست شرعية».
سوريون كثر فقدوا أوراقهم في ظل
االزدحـ ــام الـشــديــد تـجــري سرقتهم،
هـ ـن ــاك مـ ــن ام ـتـ ـه ــن س ــرق ــة األوراق
السورية الرسمية ملــا لها مــن قيمة
مادية ،لذا تجد السوري حريصًا كل

الحرص على أوراقه.
ي ـق ــول س ــام ــي األسـ ـع ــد ،وه ــو مـهــاجــر
ســوري كــان مديرًا لقسم الصيانة في
الشركة املتحدة للصناعات الدوائية
فــي دمـشــق« :خــرجــت مــع أطـفــالــي إلــى
لبنان بعدما ســاءت األوض ــاع كثيرًا،
وحني لم يبق أمل بالعودة خرجنا في
رحلة الهجرة إلى أوروبا .حني وصلنا
تــركـيــا شــاهــدنــا مــآســي ك ـث ـيــرة ،منها
استغالل األتراك للسوريني ،واستغالل
الـعــراقـيــن ألزم ــة الــاجـئــن السوريني
وش ــراء أوراق ســوريــة والـهـجــرة على
أنـهــم ســوريــون ،ولـهــذا األمــر سلبيات
ك ـث ـي ــرة ،م ـن ـهــا رفـ ــع ت ـكــال ـيــف ال ـه ـجــرة
وأخ ــذ فــرصــة وح ــق املــواطــن الـســوري
باللجوء واإلق ــام ــة ،بسبب العراقيني
زاد ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى امل ـه ــاج ــري ــن ألن
الجميع يدعون أنهم سوريون».

نريد التوجه إلى
فنلندا لكن نقول إننا
سوريون لتسهيل
إجراءات مرورنا
إجراءات احترازية
سأل صحافي فرنسي سيدة مهاجرة
م ــن أي بـلــد أخ ـبــرتــه أن ـهــا س ــوري ــة من
ال ـشــام ،كــان ال ـســؤال الـثــانــي عــن سبب
اخ ـت ـي ــاره ــا الـ ـن ــروج ل ـت ـقــديــم ال ـل ـجــوء،
أج ـ ـ ــاب ـ ـ ــت ب ـ ـع ـ ـفـ ــويـ ــة« :ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أفـ ـض ــل

لـ ـلـ ـع ــراقـ ـي ــن» .ان ـت ـب ـه ــت ال ـح ـك ــوم ــات
األوروبـيــة وخاصة األملانية ،أن أعــداد
هــائـلــة مــن املـهــاجــريــن غـيــر الـســوريــن
ق ــد دخـ ـل ــوا أراضـ ـيـ ـه ــا أخـ ـيـ ـرًا مــدعــن
أنهم ســوريــون ،وهــذا أزعــج السلطات
األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ـيـ ــث اضـ ـ ـط ـ ــرت إلغ ـ ــاق
حدودها بوجه الالجئني للمرة األولى
م ـنــذ بـ ــدء م ــوج ــة ال ـل ـج ــوء ،وال يــدخــل
ح ــدوده ــا ال ـي ــوم إال م ــن يـحـمــل ج ــواز
سفر سوريا أو بطاقة شخصية .وهذا
ما رفع قيمة جواز السفر السوري ولم
يعد من أسوأ الجوازات في العالم كما
ُصنف أخيرًا عبر مواقع متخصصة.
يـقــول إبــراهـيــم العلي ،وهــو شــاب من
محافظة الرقة ،سقط في البحر بسبب
ضربات خفر السواحل التركي لزورقه
وضاعت أوراقــه كلها« :أثناء تسجيل
األسماء في جزيرة كيوس اليونانية
س ــأل ــون ــي عـ ــن اس ـ ــم زوج ـ ـ ــة ال ــرئ ـي ــس
بـشــار األسـ ــد ،وطـلـبــوا مـنــي أن أنشد
لهم النشيد العربي السوري ،إضافة
إلــى أسئلة كثيرة أخ ــرى حــاولــوا من
خ ــال ـه ــا م ـع ــرف ــة ه ــوي ـت ــي .ي ـســألــونــك
عــن أمــور ال يمكنك توقعها ،بقدر ما
هي تفاصيل بسيطة بقدر أهميتها،
املشكلة األكـبــر ستكون عند الـحــدود
األملانية النمساوية ،حيث شدد األملان
إج ــراءاتـ ـه ــم ك ـث ـي ـرًا .أرس ـ ــل إلـ ــي أخــي
صورة عن جوازي كنت قد تركتها في
البيت ،وآمل أن يسمحوا لي بالدخول
من خاللها».
رح ـ ـلـ ــة ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري م ـ ــا زال ـ ــت
مـسـتـمــرة ،ويستمر االسـتـثـمــار فيها
بـمـخـتـلــف ال ــوس ــائ ــل غ ـيــر امل ـشــروعــة،
وتبقى أبواب الدول األوروبية ّ
مشرعة
لكل مــن ج ــارت عليه أوض ــاع ب ــاده...
على األقل حتى تضع الحرب أوزارها.

