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  جعلی، پناھندگان
 کنند می ضبط را اروپا واقع در کسانی چه يا

 

 بحث از يکی به اروپا به سوريه از اول ۀوھل در خاورميانه، از جمعی دسته مھاجرتألۀ مس است ماه يک از بيش

 مھاجرانسؤال بر انگيز بسيار رفتارھای از صرفنظر .است شده تبديل جھان یئ رسانهي فضا در موضوعات انگيزترين

 و محروم انسانھای به کمک ۀارائ برای وششیک ھيچ از وفؤر اروپائيان از بسياری شمار قديم، دنيای به وارد تازه

 .خواھند می رايگان و بيشتر البته، و چيز، ھمه "پناھندگان" وجود، اين با ...کنند نمی فروگذاری ستمديده

 ازای به رالد ٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠ از گزارشھا، برخی اساس بر نمايند، می پرداخت ھنگفتی پول غيرقانونی عبور برای

 به حال، عين در .مسير در خطرات وجود عدم يا وجود نقل، و حمل ۀوسيل نوع و راحتی به ستهب خانواده، عضو ھر

 ۀھم و باالست بسيار "بخت نگون" مھاجران اين مطالبات سطح دارند، نظر زير را مھاجرت روند که ئیآنھاۀ ھم تأئيد

 .دارند خود با گرانقيمت ھمراه نھایولفيت آنھا

 اغلب .نيستند سخت شرايط در شده گرفتار انسانھای پناھجويان ۀھم که القولند، متفق وعموض اين در تحليلگران اغلب

 بندی دسته شرطی طوره ب را آنھا اگر .اند مانده چيز بی و فقير و داده ازدست را خود ندار و دار که نيستند کسانی آنھا

 .نمود تقسيم دسته چھار به توان می را اروپا شھرھای به آورندگان ھجوم کنيم،

 را خود کار و کسب ماشين، ملک، مانند منقول غير و منقول اموال از اعم خود دارائیۀ ھم که ھستند کسانی -اول ۀدست

  .روند می مناقشه از دور و دنج جاھای به کشور، از خارج به فروخته، سوريه در

 دارائی و اموال غارت حسابه ب را خود جيبھای که ھستند آنھا نطاير و سارقان آدمربايان، نظاميان، شبه -دوم ۀدست

 از نه اگر حتی آنھا زيرا، .است مشکل سوريه به دسته اين بازگشت .اند کرده پر خود ھموطنان و پيشين ھمسايگان

 سوريه که، اين توجه قابل( شد خواھند مجازات و تعقيب آنھا نزديکان و ديدگان آسيب طرف از بلکه، دولت، سوی

  .)نيست ھم بزرگی چندان کشور

 ھم آنجا در و بوده مقيم) لبنان يا ترکيه در نمونه برای( سوريه از درخاج سال يک از بيش که ھستند افرادی -سوم ۀدست

  .اند نديده پيش مدتھا از حتی چشم، به که اين نه ھم را جنگ و اندوخته پولی داشتند، معاش امرار برای خوبی منبع

 سفرشان ۀھزين خارج در آنھا دوستان و خويشاوندان که ھستند کسانی جنگی ناطقم از واقعی پناھندگان -چھارم ۀدست

 .کنند می تأمين را
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 دالر ٧٠ از بيش اينجا در حقوق ميانگين .دھند نمی خوده ب "پرداختی" مھاجرتۀ اجاز سوريه مقيم انسانھای اکثريت

 فقط دليل ھمين به دارند، آور نان يک فقط اھ خانواده اکثريت .شود می محسوب باال حقوق دالر ١٠٠ ماھيانه نيست،

 خريد قدرت کاھش شرايط در اما .دارند ثابتی کسب و کار نحویه ب که نمايند، انداز پس دالر ھزار چند توانند می کسانی

 غيرجنگی مناطق در فقط ثابت حقوق دريافت اين، بر افزون .شود می کاسته مرتب طوره ب افرادی چنين شمار عمومی،

 از بلکه، داعش، ھای وحشيگری يا بمبارانھا اثر در که اين نه سوريه شھروندان اکثريت ديگر، سخن به  .است رمقدو

 .کردند می زندگی سوريه در واقعه ب اروپا به رسيدن تا آنھا ۀھم ًتقريبا و  کنند می فرار اروپا به امن ًکامال جاھای

 .بردند نمی سره ب تنگدستی و فقر در و بوده برخوردار خوبی بتانس رفاه سطح از کنند، می فرار اروپا به که کسانی

*** 

 واقع لبنان بقاع وادی در سوريه مرز کيلومتری چند در چوبی ديرکھای با ساز دست پالستيکی چادرھای عظيم مجتمع

 شبھا .دکنن می بازی "کف" اين روی بازی اسباب فاقد کوچک ھای بچه و شده سفت سيمان مخلوط با آنھا کف .است

 فصل در چادرھا کردن گرم .خوابند می سيمانی کف روی خانواده اعضای ۀھم و کنند می پھن پارچه کف ھمين روی

 .پوشاند را بقاع ۀدر سنگينی برف گذشته زمستان .نيست ممکن ًتقريبا تابستان گرمای در آنھا کردن خنک و زمستان

 خريداری آنھا ساکنان حسابه ب چادرھا مصالح .است کيثف و یغيربھداشت بشدت جا ھمه .مردند سرما از کودک چندين

 کسانی .شود می تمام دالر ۶٠٠ قيمت به تقريبا آنھا برای خوب، و بزرگ چادر يک ساخت پناھندگان، ۀگفته ب .شود می

 سره ب آلونکھا ناي در پيش  سال سه از برخيھا( اند گرفته پناه کوچک آلونکھای در نداشتند، پول مبلغ اين آمدن ھنگام که

 .است دالر ١٣ ماھانه لبنان، در پناھندگان از يک ھر به متحد ملل سازمان کمکھای ھا، بعضی تصور خالف .)برند می

 نفره ١۵ ھای خانواده بعضی به مالی کمک .کنند نمی دريافت ھم را ناچيز کمک اين پناھندگان ۀھم حتی اين، بر عالوه

 ًنسبتا کشور يک در دالر ۶۵ ماھانه با زندگی .)ماه در دالر ۶۵ مجموعا( کنند یم حساب دالر ۵ سرانه اساس بر را

 سازمانھای" کارکنان خود حال، عين در .کند نمی کفايت خاص نيازمنديھای بدون نفر يک برای حتی لبنان، مثل گران

 اند، داده دست از را خود دارن و دار که فقر به شدگان گرفتار از بيشتر برابر ١۵٣ يعنی ،دالر ٢٠٠٠ ماھانه "خيريه

 آنھا ۀخانواد متحد ملل سازمان خانواده، در ديگر کودک تولد از پس که دارند آن از شکايت بسياريھا .گيرند می حقوق

 ھا خانواده بعضی( کودکان کثير تعداد آن از يک ھيچ .کند می خارج انساندوستانه پزشکی کمکھای ۀارائ ليست از را

 در .شوند نمی معرفی اردوگاھھا درمانگاھھای و پزشکی معاينات مراکز به آنھا .روند نمی مدرسه به )دارند بچه ١٠

 از گويند می شد، نگھداری بيمارستان مخصوص دستگاه در مدتی و آمد دنياه ب آن در نارس طفل که خانواده يک ۀبار

 دالر ١٣ ماھانه خانواده عضو ھر که ليستحا در اين .تقاضاکردند دالر ھزار ٣ طفل، نگھداری مدتی ازای به او پدر

 به برگشت و رفت بار يک راه ۀکراي فقط که اروپائی اين پرسند می ءاستھزا با اردوگاه ساکنان !کند می دريافت کمک

 کردن کار حق ناچيز کمک کنندگان دريافت ً،ضمنا .است؟ چگونه پردازد، می ما زندگی ماه يک برای را بيروت

 می کاری چه به لبنان در کرده، فرار جنگ از که گله بی چوپان زمين، بی زمين صاحب :است زمال پرسيدن .ندارند

 شود؟ مشغول تواند

*** 

 بخش در يا ساختمانی کارھای در آنجا در سوريھا اکثريت .است بھتر کمی لبنان در دارند، ای حرفه که کسانی وضعيت

 پرداخت عدم از آنھا ۀھم ًتقريبا .ند اشاکی لبنانی کاران حبصا بدرفتاری از بسياريھا .مشغولند کاره ب خدماتی

 که بود خواھد ھا لبنانی جانب به حق حال ھمه در و است فايده بی شکايت گويند می .زنند می حرف دستمزدشان

 زندگی و سالمتی ۀبيم گونه ھر فاقد کلی طوره ب خطرناک کارھای در شاغالن .دارند زيادی آشنايان و خويشاوندان

 در و انسان برای سکونت قابل غير اماکن در اما چادرھا، در نه چه اگر کنند، می کار مردم برای که کسانی .ھستند
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 مخارج تأمين برای دستمزدشان که آنند از شاکی اکثريت .کنند می تغذيه و برند می سره ب سخت کافی حده ب شرايط

 موفق ھم ھا برخی البته، .فرستند می پولی برايشان ازسوريه خويشاندان حالت، بھترين در .کند می کفاف بسختی جاری

 .است شمار انگشت اينھا تعداد اما .بياورند دسته ب المان به ترکيه طريق از غيرقانونی ورود برای کافی پول شدند

 در کار به لاشتغا خواھان فرد ھر آن اساس بر که لبنان انسانی ضد قانون از لبنان مقيم سوريھای ۀھم اين، بر عالوه

 حق فراريان برای کمک به مايل لبنانی ھر اما .ھستند ناراضی نمايد، معرفی ضامن نفر يک است موظف کشور اين

 نمی ھم کسی ھيچ و  باشد الزم شرايط ديگر و شخصی ملک دارای بايد ضامن قانون، طبق .کند ضمانت را آنھا ندارد

 .ردبگي عھدهه ب را بضاعت بی ۀغريب وليتؤمس خواھد

*** 

 با هھمواج اولين در اخراج خطر از مدارکشان اعتبار تاريخ انقضای علته ب نفر ميليون يک قريب اينھا، موازاته ب

 از يک ھيچ شود، نمی خواستار را غيرانسانی موازين اين لغو لبنان از سوريه دولت چرا .بيمناکند انتظامی نيروھای

 لبنان دولت اما نمايد، تخطی قانون از نيست مايل ھم کس ھيچ .کند نمی کدر راأله مس اين لبنان به فراری ھای سوری

 .بيايند کشور اين به قانونی طوره ب توانند می مالی استطاعت دارای افراد فقط که انديشيده اسناد تنظيم برای تدابيری

 دشوار حد از بيش گردند، رمیب سوريه به کاری انجام خاطره ب که ئیسوريھا برای لبنان به مجدد ورود اين، بر عالوه

 .کنند می تردد براحتی مرزھا ۀنشد حفاظت بخشھای از اسلحه قاچاقچيان و نظاميان شبه که حاليست در اين و شده

ۀ زد جنگ نفر ميليون يک از بيش اسرائيل و لبنان جنگ روزھای در سوريه پيش سال ٩ .نداخاطر آرزده بسيار مردم

 اما، اينجا در .خواست آنھا از ضامنی نه و گرفت آنھا نام ثبت برای پولی نه گاه ھيچ و تپذيرف باز آغوش با را لبنانی

 ھنگام شده، منقضی لبنان در اقامتشان مھلت که کسانی از حتی .نيست خبری حقوق و حق از .کنند می اخاذی قدم ھر در

 بار فاجعه عواقب با نيز لبنان خاک در سوريھا مرگ .کنند می اخذ جريمه عنوانه ب بزرگی مبلغ سوريه، به اخراج

 صدور حق لبنان شمالی شھر تريپولی، ذيربط مقامات فقط سوريه ۀمرد شھروند دفن برای .است ھمراه بازماندگان برای

 ندامجبور پول بی افراد که گويند می مخفيانه .)دالر ٢٠٠٠ حدود در ميانگين، طوره ب( رايگان نه ھم آن دارند مجوز

 اغلب و کنند می دفن ھا کوه در مخفيانه را خود ۀمرد نمايند، دفن انسانی بروال زياد تالشھای از پس را دخو متوفی فرد

 .شود می گرسنه ولگرد سگھای طعمه مردگان اجساد

 در فقط نامند، می فراری را آنھا جھانی ھای رسانه چرا نيست معلوم که اروپا، به مھاجم خواھان زياده ترتيب، بدين

 بگيرند را نيازشان مورد اشياء و رايگان کمکھای شيوه اين با خواھند می آنھا .ھستند جھانی ۀجامع توجه افانحر فکر

 در اين .بخرند توانستند می براحتی خود قاچاق سازماندھندگان "خدمات" ازایه ب پول پرداخت عدم صورت در که

 عقل به ھنوز .اند شده محکوم یسخت شرايط در بقاء به سوريه خود در و لبنان در نيازمندً واقعا سوريھای که حاليست،

  .کند تھيه تلويزيونی ۀبرنام يک آنھا رنج و درد خصوص در که نکرده خطور کسی

 

 ينیئاوکرا نگار روزنامه و وبالگنويس عربی، زبان متخصص -*

 صلح و جنگ تارنمای :منبع

/105191/view/reports/ru/ru.warandpeace.www://http 

 ١٣٩۴ ميزان -مھر ۶

 


