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"ال يوجد مستقبل لنا هنا"
الناشطة يف حمالت منظمة العفو الدولية ،إيليزا غورويا ،تتحدث عن العمل الذي قامت
به مع الالجئني القادمني من سوريا إىل اليونان خالل الفرتة ما بني يناير /كانون الثاني
وديسمرب /كانون األول .2015
انطلقنا برفقة مرتجمنا الفوري جوان للقاء الالجئني يف اليونان – من عمل كصحفي يف بالده وتم احتجازه يف سجن صيدنايا يسء
أي أولئك الذين نجوا من رحلة محوفة باملخاطر ووصلوا لتوهم إىل الصيت .كما تعرض جوان لالحتجاز يف اليونان أيضا ً بعد أن تم
سواحل الجزر اليونانية ،ومنهم من جرى احتجازه بضعة أيام أو إيداعه يف مركز الحجز بكورينثوس.
أشهر ومنهم من هو عالق يتأرجح يف عالم االنتظار ،حيث ينتظر
تعرضت لالعتقال أثناء محاولتي مغادرة اليونان إىل إيطاليا بحرا ً.
البعض منهم كي تقوم السلطات بمراجعة طلبات اللجوء الخاصة ويف طريقي إىل كورينثوس ،تعرضت للرضب عىل أيدي رجال
به أو إصدار األوراق الثبوتية املطلوبة ،فيما يواصل آخرون
الرشطة ...وشاهدت يوميا ً أثناء فرتة احتجازي يف املركز مدة 50
رحلتهم إىل منطقة شمال اليونان وما بعدها.
يوما ً كيف تعرض املحتجزون للرضب )عىل أيدي الحراس( بال
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ومرتجمنا جوان هو أحد الالجئني الفارين من سوريا وأحد الناجني رحمة ...وحُ رمنا من الحصول عىل األدوية والرعاية الصحية ..ولم
أحصل عىل أي دواء لعالج االلتهاب الرئوي الشديد الذي أعاني
من التعذيب أيضا ً .فلقد جرى استهدافه عىل خلفية ما يقوم به
منه..
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ولقد بدا يل أنه من األنسب أحيانا ً أن أطالب بأن يتم ترحييل وأعود إىل
التعذيب واملوت ..وأخربني ٌ
أناس كثر أنهم يفضلون أن يُقتلوا يف
بلدهم بدال ً من االستمرار يف التعرض للذل هنا ...وقيل للكثريين بأنه
سوف يتم احتجازهم لفرتة  ،فقاموا بالتوقيع عىل طلبات ترحيلهم...
فما يحصل داخل املركز هو التعذيب بعينه .وعندما أتذكر
كورينثوس ،فأرى أن اليونان بلد ميؤوس منه.
ويوضح جوان قائال ً" :إذا لم تتمكنوا من وقف تعذيب الالجئني أو
املهاجرين فسوف يأتي الدور عليكم كمواطنني" .وتشبه هذه
القصة غريها من القصص التي سمعناها أثناء زياراتنا إىل مراكز
الحجز املوزعة عىل مختلف أنحاء البالد.
وأمضينا برفقة جوان بضعة أيام يف جزيرة ليسفوس الصغرية التي
اشتُهرت بكونها من الشقوق الصغرية القليلة يف جدار دفاعات
برنامج "حصن أوروبا" ملراقبة حدود االتحاد األوروبي .ومع وصول
أكثر من  442073الجئا ً وطالب لجوء إىل سواحلها خالل العام
الجاري فقط ،أصبحت هذه الجزيرة أكرب وجهة تستقبل الالجئني
لدى وصولهم إىل اليونان .وثمة مجموعة من األشخاص قد وصلت
لتوها إىل مركز موريا الستقبال الالجئني وقد بدا عىل أفرادها آثار
البلل والجوع واالرتباك .وشاهدنا إحدى العائالت بني مجموعة
الواصلني وقد ظهر عىل أفرادها اإلرهاق والقلق الشديد ورسعان ما
فهمنا السبب حيث فقدت العائلة أحد افرادها الذي كان يسافر معها
عقب سقوطه من القارب وفقدانه يف البحر املظلم عىل حد تعبريهم.
ولهذا السبب أيضا ً كانت هناك طائرات عمودية تمشط املنطقة يف
األفق .ولحسن الحظ ،عُ ثر عىل محمد حيا ً والتقينا به يف املستشفى
بعد أن تولت امرأة يونانية مسنة أمر رعايته.
"لقد حرصت عىل أن يراني أحدهم ورفعت الشعلة فوقي لكن لم يأت
أحد باتجاهي .ومرت الطائرة العمودية فوقي دون أن تتوقف أو
تراني ....ولقد شعرنا بمجرد صعودنا عىل متن القارب املطاطي
بوجود خطب ما ،إذ كان القارب يفقد ضغط الهواء عىل ما يبدو ...ثم
بدأ يجنح عىل أحد جانبيه واضطر معظم الناس لرمي مقتنياتهم يف
املاء ...وقررنا أن نقفز إىل البحر والتشبث بالقارب من جانبيه بحيث
ال يكون وزن الركاب ثقيال ً عىل متنه..وأمسك اثنان بالجانب اآلمن
منه  ...فيما كان جسدي يالمس املاء.
وعرض علينا آثار بقع امللح التي خلفتها مياه البحر عىل مالبسه ثم
أبرز جواز سفره وقد لفه بحافظة بالستيكية بعناية .وعىل غرار
محمد ،يدرك الكثريون أنهم قد يُضطرون للسباحة طلبا ً للنجاة
فيقومون بحفظ جوازات سفرهم ونقودهم من خالل لفها بمواد
عازلة للماء .إنه واقع ٌ
بائس فعالً ،وأضاف قائال ً:
"بلغ ارتفاع املوج ما بني نصف املرت ومرت واحد وبدأت األمواج ترضب
وجهي ودخل املاء إىل فمي ..ثم بدأت أشعر بالتعب ..وتالطمت
األمواج عىل وجهي فدخل املاء إىل رئتي وبدأت اسعل...يف تلك اللحظة،
لم أعد أتشبث بالقارب ...وشاهدت خفر السواحل الرتكية وكنت
أحاول أن أرسل لهم بإشارة ولكنهم لم يشاهدونني .وحاولت رفع
هاتفي النقال إىل أعىل وإنارته علهم يروني ولكن رضبتني موجة
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ٌ
سنوات لم اقم
أخرى وانطفأ الهاتف" "...أنا من الالذقية ولكن مرت
خاللها بالسباحة يف البحر ...وشعرت أنني أوشكت عىل التجمد من
الربد فاض ُ
طررت للسباحة كي أبقي جسدي دافئا ً .وأمضيت نحو
خمس ساعات يف محاولة لالقرتاب من الجزيرة اليونانية ...وأصبحت
أكثر من مرة عىل مسافة مئتي أو ثالثمائة مرت من الساحل ولكن ظل
التيار يدفعني بعيدا ً عنها ...وكررت املحاولة كثريا ً إىل أن أُصبت
باإلرهاق الشديد وأوشكت عىل أن أفقد الوعي .ثم انتشلني أحد قوارب
الصيد ...واستعدت الوعي يف املستشفى.
"لم أخف عندما وقعت يف املاء .واعتقدت أني جسدي قوي وأنني أُجيد
السباحة ،ولكن ما أصابني باإلرهاق وتسبب يل باملعاناة كان عدم
قدرتي عىل بلوغ الشاطئ"..
"عائلتي بخري يف الالذقية التي تُعد نسبيا ً أكثر أمانا ً من باقي املدن.
واض ُ
طررت ملغادرتها ألنني مطلوب ألداء الخدمة العسكرية وتالحقني
املخابرات العسكرية عقب مشاركتي يف الحركة املناهضة للعنف...
ولم أود بأن أُطلع عائلتي عىل ما حل بي ...ويقينا ً لن أخربهم بما
حصل معي )يف البحر(.
"كنت أدرس تخصص إدارة األعمال يف سوريا .كما عملت مصمما ً
ومصورا ً ومحررا ً .وآمل أن أتمكن من القيام بذلك مجددا ً".
ومحم ٌد هو أحد املحظوظني ،ال سيما بعد أن قىض ما يُقدر بنحو
 3601نحبهم غرقا ً يف مياه املتوسط هذا العام ،غرق نحو 588
شخصا ً منهم يف مياه بحر إيجة بني اليونان وتركيا .ولكن لم تنته
هذه الرحلة املضنية بالنسبة للناجني من محنة عبور البحر .إذ عليهم
التعامل اآلن مع ظروف مرتدية ال يتوفر فيها املأوى أو الطعام أو
النظافة .ويجدون أنفسهم يف أغلب األحيان مضطرين لالعتماد عىل ما
يجود به املتطوعون حتى فيما يتعلق بالحصول عىل أبسط األساسيات
التي تقاعست اليونان وبلدان االتحاد األوروبي عن توفريها.
ً
مجموعة من الالجئني
ويف كوس إحدى الجزر اليونانية األخرى ،أراقب
وطالبي اللجوء يصطفون يف طابور استعدادا ً للصعود عىل متن عبارة
تنقلهم إىل أثينا .ويسأل أحد رجال الرشطة أحد اآلباء مستفرسا ً عن
سبب ابتسامته قائال ً" :ما الذي يضحكك؟" .ثم يرصخ رجال الرشطة
عليه ويقولون أنه سوف يكون آخر من يصعد إىل العبارة عقابا ً له عىل
سلوكه هذا .ولقد تأذى الرجل من هذه العدائية وبدا أنه يتألم قبل أن
ً
قائلة" :بابا ،بابا"
يسقط عىل الرصيف .فتمسك ابنته بيده وترصخ
ولم تزد عىل هذه الكلمة .ثم أخربني ابنه قائالً" :إنه يعاني من متاعب
يف القلب ..ووجهوا له اإلهانات .فهو رجل ذو كرامة" .وناولوه دواء
ما ويظهر أن بدأ يتعاىف .ووصلت سيارة اإلسعاف بعد دقائق ولكنه
رفض أن يتم نقله إىل املستشفى .وتعجب قائالً" :يعني ذهابنا إىل
املستشفى أننا سوف نظل هنا عىل هذه الجزيرة .وال يمكننا املكوث
هنا وال حتى ليوم آخر".
“فسألناه" :ماذا عساك تفعل لو أصبتك الحالة وأنت عىل متن
القارب؟"
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مستلق عىل األرض وقد بدا عليه الضعف ولكنه يحافظ عىل
بينما هو
ٍ
رباطة جأشه ولكنه رابط الجأش .ويجيب ابنه قائال ً" :األمر أسوأ إذا
بقينا هنا فال بد من املتابعة" .وكان يرتدي قميصا ً ُكتبت عليه عبارة
"اهرب نحو البحر".

ويف طريقه إىل أوروبا ،غرق القارب الذي استقله أمني من ليبيا ،فقىض
نحو  250شخصا ً نحبهم غرقا ً بينهم الكثري من أفراد عائلته
وأصدقائه .وتم إنقاذه ونقله إىل مالطا التي تابع رحلته منها .وبعد
سنتني ،التقى بوالدته وشقيقته عقب وصولهما من الجزر كي يتابعو
معا ً طريقهم نحو بر األمان والحياة الكريمة .

يلوحون بمضارب خشبية متأهبني لالعتداء عىل الالجئني املصطفني
للتسجيل أمام قسم الرشطة .وبدأ أفراد هذه املجموعة يرصخون
باتجاه الالجئني قائلني :عودوا إىل بالدكم" فيما هدد أحدهم قائال ً:
"إذا استخدمت هذه الكامريا فأنت ميت ال محالة" وقاموا بالتحلق
حولنا .وجُ ردت إحدى الناشطات من آلة التصوير التي معها ،األمر
الذي ألحق بها بعض اإلصابات .ولم تبادر الرشطة إىل إيقافهم بادئ
األمر ،وال تتدخل إال بعد بدء االعتداءات الجسدية عىل الالجئني
ً
مستخدمة قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق الحشد .ويف اليوم
التايل ،قال يل أحد السوريني واسمه عبد الله" :شاهدتهم يتحلقون
حولكم وجئت ملساعدتكم فأوسعني خمسة عرش منهم رضبا ً ملجرد
اقرتابي منكم" .واض ُ
طر عبد الله أن يدخل املستشفى بضعة ساعات
ولكنه استغل تلك الفرتة يف تقديم خدمات الرتجمة لالجئني الذين ال
يتحدثون اإلنجليزية.

"يبدو وكأن ما حصل قد حصل مع شخص آخر ،إنها كارثة مع هذا
العدد الكبري من القتىل .ولكن اليوم يوم سعيد" وفق ما قاله أمني.
ولقد ابتسم ابتسامة عريضة مع اقرتاب القارب فهو متفائل ومثابر.
تراجعت إىل الوارء قليال ً وشاهدت لحظة لم الشمل العاطفية ألفراد
األرسة .ورحب الناشطون بهما وبنحو ألف الجئ وصلوا إىل أثينا من
الجزر – وبخالف توافر بعض الالفتات التي تفيد برضورة متابعة
املسري ،فال تتوفر أي مساعدة من لدن الرشطة .ويركب معم هؤالء
األشخاص حافالت خاصة تنقلهم نحو الحدود اليونانية الشمالية
مبارشة.

وشاهدت عىل نفس الجزيرة مجموعة قوامها ما بني  15و 25فردا ً

وتدخل شقيق عبد الله األصغر فجأة ليقول أنه قد تعلم اآلن كيف
يشتم باللغة اليونانية ،وقال وهو ينفجر ضاحكا ً" :لقد علمتني
الرشطة".
والتقيت يف اليوم التايل مع زين التي تبلغ من العمر  29عاما ً وتحمل
درجة جامعية يف إدارة األعمال .ووصلت زين رفقة عشيقتها إىل
كوس واض ُ
طرت لالنتظار بضعة أيام كي تحصل عىل أوراقها الثبوتية
"لقد غادرت بلدي رفقة عشيقتي ألننا مثليتان ويستحيل علينا
العيش يف سورية دون شعور بالخوف أو الخطر ..فلو علم أحد
بأمرنا من أفراد عائلتينا أو الكلية أو مكان العمل  ...وعليه ،أضحى
من املستحيل العيش يف سوريا يف ظل هذه األوضاع .فالجيش منترش
يف الشوارع وثم جاءت داعش إىل بلدنا والجميع يقاتلون بعضهم
بعضا ً.
"وأما عىل الجزيرة هنا ،فال وجود لحقوق اإلنسان .إنهم يعاملوننا
بشكل أسوأ مما تُعامل الحيوانات فيه ...وال بد لنا من أن نغادر
املكان برسعة ..فنحن يف خطر حتى بني جموع الالجئني بسبب
حياتنا الجنسية ..ويكفي أن رحلتنا كانت شاقة وصعبة...فلقد فررنا
من مكان يسء جدا ً ..ولكننا بحاجة إىل وقت نبدأ فيه حياتنا من جديد
والتعامل مع ما نواجهه من مشاكل ...فامنحونا الوقت وسوف
نحظى حينها بفرصة ثانية كي نحيا حياة طبيعية مجددا ً ونصبح
مواطنتني فاعلتتني يف املجتمع".
ولكن مع متابعة الالئجني من أمثال عبد الله وزين لرحلتهما نحو الرب
اليوناني ،فإن املشاكل ال ترتكهم وشأنهم .وتنقل معظم العبارات
القادمة من الجزر األشخاص إىل ميناء بريايوس قرب أثينا ،وجئت إىل
املكان كي أشاهد ما ينتظر مئات املستضعفني لحظة وصولهم.
والتقيت بأمني أثناء انتظاري وصول العبارة إىل امليناء.
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وينتظر البعض منهم هنا ويقدمون طلب اللجوء يف اليونان ،يف ظل
إجراءات تعاني البطء الشديد وغياب األحكام الناظمة ألوضاع الالجئني
النظاميني أحيانا ً .والتقيت بنور وعائلتها يف أحد فنادق أثينا .فبعد
صد مجموعتهم وإساءة معاملتها من طرف حرس الحدود املقدونيني،
تقدموا بطلب اللجوء يف اليونان .وهي تشعر بالسعادة لحصولها عىل
جواز سفرها مؤخرا ً وتربزه كي ترينا إياه .وعندما تكرب تريد أن
"تغادر عىل متن الطائرة بعيدا ً" .وسألناها" :ماذا تريدين أن
ً
قائلة" :آه أريد أن أصبح طبيبة
تصبحي حينما تكربين؟" فأجابت
ملساعدة كل من يشعر باأللم" .وقالت والدتها" ال يوجد مستقبل لنا
هنا" يف محاولة منها كي توضح أنهم ال يرغبون يف البقاء داخل
اليونان
الجئ سوري يقيمون يف خمسة بلدان
وثمة ما يربو عىل أربعة ماليني
ٍ
مجاورة لسوريا ،وتشيع بينهم قصص تشبه قصة نور وغريها من
الالجئني والالجئات .ولقد أصبحنا عىل مدار األشهر املاضية شهودا ً
عىل ما يرتبص بهؤالء األشخاص الفارين من النزاع – فثمة محنة
بانتظارهم لن تنتهي يف اليونان .ويف مواجهة مخاطر التعرض لسوء
املعاملة والعنف واالضطرار للسري مسافات طويلة عىل األقدام يف
طقس رديء أو اإلقامة يف مخيمات متهالكة أو املبيت يف العراء ،ال يجد
الالجئون وطالبو اللجوء الذين ينجون من رحلتهم البحرية املحفوفة
باملخاطر بديالً عن متباعة سريهم وامليض قدُما ً.
وتدعو منظمة العفو الدولية إىل أن تقوم البلدان الغنية بحلول نهاية
الجئ سوري ممن تصنفهم
العام  2016بإعادة توطني  400ألف
ٍ
املفوضية السامية لشؤون الالجئني عىل أنهم األكثر ضعفا ً بني فئات
الالجئني .إذ توفر فرص إعادة التوطني وغريها من األشكال القانونية
لقبول دخول الحاالت اإلنسانية طوق نجا ٍة ألكثر فئات الالجئني ضعفا ً
يف هذا العالم .ومع نهاية العام  ،2017تقدر املنظمة بأن يصل عدد
الجئ
الالجئني الذين هم بحاجة إىل إعادة التوطني نحو  1.45مليون
ٍ
من مختلف أنحاء العالم.
*ليس هذا اسمه الحقيقي
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تسليط الضوء عىل حالة :صفاء الال

امرأة سورية اختفت منذ 2013

وأخرب رامي العطار منظمة العفو الدولية أن أحد أفراد
العائلة تشاجر مع رئيس الثكنة قبل يومني من
اعتقالهم ،وأضاف أنه يظن أن االعتقاالت جاءت انتقاما ً
عىل خلفية الشجار .ولكن ال يزال السبب الرسمي
الحتجاز صفاء غري ملعوم حتى اآلن.
ويف مايو /أيار  ،2015أرسل رامي طلبا ً رسميا إىل
املحكمة العسكرية يف دمشق يستفرس عن والدته فيه،
وانكر املسؤولون وجود صفاء وأفراد عائلتها الستة يف
عهدتها .كما سعى رامي العطار إىل معرفة املعلومات
عرب القنوات غري الرسمية من خالل وسطاء يف أجهزة
املخابرات العسكرية واملخابرات العامة واملخابرات
الجوية دون أن يفلح يف معرفة أماكن تواجد والدته
وأقاربه .وأخرب رامي منظمة العفو الدولية بما ييل :

تقيم صفاء للال ) 61عاما ً( يف حي امليدان بدمشق
وهي أم لولدين .ويف  7مارس /آذار  ،2013توجهت
لزيارة شقيقها وتوديعه قبل سفرها املفرتض إىل
مرص يف اليوم التايل لاللتحاق بابنها رامي العطار.
ولكن أُلقي القبض عليها أثناء تواجدها يف شقة
أخيها وال زالت محتجزة منذ ذلك التاريخ يف ظروف
ترقى إىل مصاف االختفاء القرسي.

الحمالت

وأفاد الجريان الذين كانوا شهودا ً عىل الحادثة بأن
نحو  10عنارص بزي العسكري يُعتقد أنهم من قوات
األمن أو قوات الدفاع الوطني اعتقلوا صفاء رفقة
ستة من افراد عائلتها كانوا متواجدين يف شقتني
ضمن نفس البناية التي تقع يف منطقة تحت سيطرة
قوات النظام وأُقيم عىل سطحها ثكنة صغرية تابعة
لقوات الدفاع الوطني.
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للمشاركة يف حملة منظمة العفو الدولية ضد االختفاء القرسي،
يرجى زيارة املوقع التايل:
https://www.amnesty.org/en/get-involved/takeaction/detention-in-syria

ملزيد من املعلومات ،يُرجى زيارة املوقع التايل:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/25
79/2015/en/
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املعلومات

صفاء الال برفقة حفيدتها©Private.

"كانت تحب دمشق كثريا ً وكنت ألح عليها بأن تلتحق
بي يف مرص إىل أن تهدأ األمور ،ولكنها ظلت ترفض
حتى تمكنت من إقناعها أخريا ً بالقدوم قبيل تعرضها
لالعتقال بفرتة وجيزة .فهي أهم شخص يف حياتي وأنا
كذلك بالنسبة لها .فال أحد يل بعدها ...ولقد حدثت
أمور كثرية خالل سنتني ونصف من اختفائها .فلقد
أنجبت شقيقتي طفالً
ُ
وحصلت عىل وظيفة جديدة،
ولدي الكثري من القصص واألخبار كي أطلعها عليها.
وبدأ شعري يتساقط اآلن بعد أن كان غزيراً ،وال أريد
أن أكرب يف السن ألنني ال أريد لها أن تراني مختلفا ً عن
الهيئة التي تتذكرني بها )عندما تم اعتقالها(".
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