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مشــاهدات المــوت اليوميــة والقتــل والمــوت تحــت العذيــب والحصــار والجــوع والخــوف وانعــدام األمــن واالعتقــاالت العشــوائية 

التعســفية والخطــف؛ كل هــذه األســباب وغيرهــا دفعــت مالييــن الســوريين إلــى النــزوح أو اللجــوء إلــى دول الجــوار، علّهــا تنــأى 

بنفســها وعــن أوالدهــا عــذاب الجحيــم اليومــي، كمــا أن القســم اآلخــر مــن الســوريين اختــار اللجــوء اإلنســاني إلــى الــدول الغربيــة 

كوســيلة للهــرب وإيجــاد حيــاة أفضــل، حيــث قــام البعــض بالتقــدم للســفارات بشــكل نظامــي أو إلــى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤن 

الالجئيــن، وهــذه الفئــة هــي الفئــة المقيمــة فــي الــدول الحدوديــة المجــاورة لســوريا.

ــبه  ــي أش ــمية وه ــالت رس ــالد دون أي معام ــى الب ــول إل ــب« أي الدخ ــرعي »التهري ــر الش ــوء غي ــار اللج ــر اخت ــض اآلخ البع

ــذي يكــون بشــكل ال إنســاني  ــم ال ــل المؤل ــاً أو الترحي بمحــاوالت االنتحــار لمــا يتعــرض لهــا الالجــئ مــن احتمــال المــوت غرق

ــق البحــر. خاصــة عــن طري

المنهجية :

اعتمــد هــذا التقريــر فــي منهجيتــه علــى شــهادات1  عــّدة مواطنيــن أربعــة منهــم قصــدوا اليونــان كمحطــة أوليــة للوصــول الــى دول 

المقصــد، فتحدثــوا عــن كيفيــة اعتقالهــم وضربهــم وتعنيفهــم مــن قبــل الســلطات اليونانيــة، وقــد اســتطاع المركــز التواصــل مــع 

المحتجزيــن و/أو المســجونين مــن خــالل الهاتــف الخــاص بالســجن، كمــا قــام المركــز بالتواصــل مــع عــدة شــهود آخريــن عــن 

طريــق الســكايب، منهــم مــن اســتطاع الوصــل إلــى الــدول األوربيــة، ومنهــم مــن ينتظــر فــي اليونان،والشــهود هــم:
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الخلفية

1-   أجرت الزميلة ريم زيتونة جميع املقابالت
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أ - ال يتــم قبــول طلبــات اللجــوء الخاصــة بالســوريين المقيميــن داخــل ســوريا إلــى بعــض الــدول األجنبيــة: مثــل كنــدا وأميــركا 

وبريطانيــا عــن طريــق الســفارات إال وفــق طلبــات محــددة وظــروف مشــروطة،مثالً أن يكــون المتقــدم بطلــب اللجــوء لديــه أحــد 

أقاربــه مــن حاملــي الجنســية » الكنديــة أو البريطانيــة أو األميركيــة.

ب - الالجئين إلى دول الجوار:

 ال يتــم قبــول طلبــات لجوئهــم إلــى الــدول األجنبيــة عــن طريــق الســفارات إال وفــق شــروط معينــة أولهــا أن يتــم التســجيل باألمــم 

المتحــدة2  وأن تكــون الظــروف المحيطــة بالشــخص مشــكلة خطــراً محتمــالً علــى حياتــه أو أمنــه أو أن يكــون معتقــالً ســابقاً مهــدداً 

باعتقالــه مــرة أخــرى.

العديــد مــن الالجئيــن الذيــن يصلــون اليونــان عبــر طــرق غيــر شــرعية )التهريب(مــن أجــل تقديــم طلــب اللجــوء يتــم رفضهــم 

مباشــرة ومطالبتهــم بالخــروج مــن األراضــي اليونانيــة  وذلــك لســوء وضــع البلــد االقتصــادي، ففــي يوليو/تمــوز الماضــي صــدر 

مرســومان رئاســيان فــي اليونــان يتعلقــان باإلجــراءات الخاصــة بصفــة الالجــئ ومعاييــر مؤهــالت الالجــئ.

1 - المرســوم الرئاســي رقــم 2008/90 ال يوفــر المســاعدة القانونيــة إال فــي مرحلــة االســتئناف وبعــد أن يكــون طلــب اللجــوء قــد 

ُرفــض، وتفتقــر عمليــة مراجعــة الطلبــات المرفوضــة إلــى االســتقاللية ألن »لجنــة االســتئناف« تتمتــع بصفــة هيئــة استشــارية 

لوزيــر الداخليــة، كمــا أن حريــة المحاميــن فــي الوصــول إلــى ملفــات القضايــا والموكليــن محــدودة، كمــا ويتوجــب تقديــم طلبــات 

اللجــوء شــخصياً، األمــر الــذي يعــرض طالــب اللجــوء إلــى خطــر االعتقــال، كمــا يجــب تقديــم الطلبــات فــور دخــول األشــخاص 

ــد وصولهــم مــن االســتفادة مــن اإلجــراءات  ــون عن ــن ُيعتقل ــن األشــخاص الذي ــل تمكي ــى البالد،وليــس ثمــة أحــكام محــددة تكف إل

المتبعة،أضــف إلــى ذلــك بــأّن القانــون اليونانــي ُيســمح باعتقــال طالبــي اللجــوء لمــدة تصــل إلــى 60 يومــاً.

2 - أمــا المرســوم الرئاســي رقــم 2008/96 فإنــه يحــدد المعاييــر التــي تؤهــل الشــخص للحصــول علــى الحمايــة الخاصــة بالالجــئ 

والحمايــة علــى أســس إنســانية، وقــد يســتثنى الشــخص مــن الحصــول علــى الحمايــة اإلنســانية المســاعدة اذا ارتكــب جنحــة يعاقــب 

عليهــا بالســجن لمــدة ثالثــة أشــهر.

أوالً: كيفية تقديم طلبات اللجوء للسوريني عن طريق سفارات وممثليات الدول:

ثانياً: تقديم طلبات اللجوء إىل اليونان:

2

غالبــاً مــا تكــون القــارة األوربيــة الوجهــة األكثــر شــيوعاً لالجئيــن الســوريين، وتعتبــر اليونــان المدخــل الشــبه الوحيــد للقــارة 

األوربيــة لالجئيــن الســوريين فهــي دولــة أوروبيــة تطــل علــى البحــر األبيــض المتوســط مــن ناحيــة شــبه جزيــرة البلقــان ولهــا 

حــدود مــع تركيــا فــي الشــرق بــراً وبحــراً وهــذا مــا جعلهــا المطمــح األكبــر للعديــد مــن الالجئيــن الســوريين الذيــن يتســللون 

إليهــا عــن طريــق النهــر الفاصــل بيــن تركيــا واليونــان .. والــذي بــدوره يســاعد علــى المــرور منها،مــع العلــم أناليونــان تعتبــر 

ــدد الجــزر  ــا أن تع ــن، كم ــاً لالجئي ــة أو مطمح ــس محطــة نهائي ــة، ولي ــدول األوروبي ــن ال ــى مجموعــة م ــاً للمرورإل فقططريق

اليونانيــة يســاعد علــى ســهولة التســلل.ولكّنها – أي اليونــان - فــي المقابــل تعــّد واحــدة مــن البــالد التــي تعتمــد أســلوب الترحيــل 

المهيــن مــن أراضيهــا وخاصــة فــي تعاملهــا مــع أزمــة الالجئييــن الســوريين اإلنســانية.

املقدمة :

 2- مثــالً: إذا اضطــر أي قريــب ألي شــخص أن يغــادر ســوريا ويرغــب باللجــوء إىل كنــدا، فعليــه أن يتجــه كأول خطــوة إىل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئني ليســجل نفســه كالجئ ويشــمل الربنامــج حامية كل من

أ - يقيم خارج كندا ويرغب يف اللجوء إليها كوطنه الجديد.

ب - استطاع الوصول إىل كندا ويرغب يف االستمرار باإلقامة فيها.
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يحمــل طريــق الســفر لالجــئ الســوري الكثيــر مــن اآلمــال واألحــالم المترافقــة بالمخاطــر والتعــب واإلرهــاق للوصــول إلــى بــر 

األمــان فمنهــم مــن يمــوت غرقــا ومنهــم مــن يتــم اعتقالــه والبعــض اآلخــر قــد يكــون حظــه بالحيــاة أفضــل بكثيــر فيكــون لــه مــن 

الحيــاة نصيــب ويتمكــن مــن الوصــول إلــى المــكان الــذي يطمــح إليــه.

     أّمــا بالنســبة للطــرق المتبعــة فهــي عديــدة ولكــن مــن أخطرهــا هــي الســفر عــن طريــق البحــر مــن الســواحل التركيــة عــن 

طريــق قــوارب وزوراق صغيــرة ال تتوفــر فيهــا أدنــى درجــات األمــان، أو عــن طريــق البــر من الحــدود التركيــة اليونانيــة وتحديداً 

مــن المناطــق القريبــة مــن ) أدرنــة ( المدينــة التركيــة المالصقــة للحــدود اليونانيــة، وطريــق البــّر أيضــاً محفــوف بالمخاطــر فهنــاك 

نهــر كبيــر يمــّر فيــه معظــم مــن يدخــل األراضــي اليونانيــة بعــد عــدة ســاعات مــن المشــي علــى األقــدام وقــد ذكــر شــهود العيــان 

أّن هنالــك العــدد ممــن حاولــوا اللجــوء ماتــوا غرقــاً فــي هــذا النهــر.

قــال المحامــي ) أ . ر ( 27 عامــاً، ابــن محافظــة حمــص - وقــد أصبــح لــه أكثــر مــن خمســة أشــهر وهــو عالــق فــي اليونــان  - 

متحدثــاً عــن معاناتــه للوصــول:

ــة عــدة  ــة كنــت برفق ــة مــن أحــد المــدن الســاحلية التركي ــى مــن محــاوالت الذهــاب باتجــاه األراضــي اليوناني »فــي المــرة األول

أشــخاص وقــد اســقلينا ) جيــت بــوت( وهــو عبــارة عــن قــارب مططاطــي ولــه محــرك، ولكننــا لــم نبتعــد عــن الســواحل التركيــة 

كثيــراً حتــى جــاء خفــر الســواحل التركــي وقــام بإللقــاء القبــض علينــا وأعادونــا مــن حيــث أتينــا، وقــد  دفعــت مبلغــاً وقــدره 1500 

يــورو، ولكــن فــي المــرة الثانيــة كنــت موفقــاً أكثــر بعــد أن دفعــت 3500 يــورو ألحــد المهربيــن حيــث وصلــت بعدهــا إلــى أثينــا«.

ثالثاً: رحلة السفر إىل أوروبا مروراً باليونان:

3
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و يروي عبد هللا  من  محافظة دير الزور- 24 عاماً - معاناته بطريق السفر حتى الوصول إلى بلد المقصد:

»انطلقــت مــن ديــر الــزور ووصلــت إلــى تركيــا بالخامــس مــن شــهر رمضــان المبــارك 2013 قاصــداً إحــدى الــدول األوربيــة، 

حيــث وصلــت إلــى تركيــا مــع اثنيــن مــن أصحابــي، كان لنــا عشــرون صديقــا ينتظروننــا فــي تركيــاً، فــي البدايــة أردنــا الســفر 

ــف  ــن الخمســة عشــر أل ــرة جــداً فتراوحــت األســعار بي ــغ كبي ــوا مبال ــون - طلب ــن الســوريين– المهرب ــران لك ــق الطي عــن طري

يــورو حتــى العشــرين ألــف يــورو، فقررنــا الســفر عــن طريــق البــر وذلــك مشــياً علــى األقــدام، والعــذاب األكبــر كان فــي اليونــان 

فعندمــا أمســكوا بنــا فــي المــرة األولــى علــى الحــدود وعرفــوا إننــا ســوريون قامــوا بضربنــا وســرقة مالنــا جميعــه، وكان مــن بيــن 

رجــال األمــن رجــال مقّنعيــن3  مــن الشــرطة األلمانيــة، وفــي أحــد الليالــي وفــي حوالــي الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليــل قامــوا 

 بجمعنــا وقيــدوا أيدينــا ورمونــا فــي الجانــب اآلخــر مــن النهــر وبقينــا نشــمي ألكثــر مــن يــوم حتــى عدنــا إلــى األراضــي التركيــة.

وأضاف عبد هللا متحدثاً عن رحلته الثانية التي أوصلته إلى النمسا:

ــا حيــث  ــى مقدوني ــا إل ــّم أكملن ــان ســابقاً، ث ــة) فالونيــك( التــي كانــت عاصمــة اليون ــى مدين ــان إل ــى اليون ــا  ســيراً إل       »وصلن

3-  بحسب الشاهد  هؤالء املقنعني هم تابعون لألمن األملاين.

ويضيف قائالً:

     »أكثــر الجــزر وجهــة لالجئيــن هــي جزيــرة ) ســاموس ( المقابلــة لمدينــة إزميــر التركيــة، وعمليــاً هــي الجزيــرة الوحيــدة 

المجهــّزة بمخيمــات للجــوء ويقضــي األفــراد مــا بيــن 17 إلــى 30 يومــاً فــي هــذه المخيمــات عنــد إلقــاء القبــض عليهــم وهنالــك أيضــاً 

جــزراً أخــرى قريبــة منهــا: كــوس ورودوس ومتيلينــي، وعــادة بعــد أّن يخــرج الالجــئ مــن المخيــم ُيعطــى ) ورقــة طــرد مــن 

األراضــي اليونانيــة ( وهــي عبــارة عــن بطاقــة تعطــى لالجــئ لفتــرة معينــة تبــدأ مــن عــدة أيــام وتصــل أحيانــاً إلــى عــدة أشــهر، 

وعندمــا تننتهــي مدتهــا يجــب علــى الالجــئ مغــادرة األراضــي اليونانيــة فــوراً، ولكــن هنالــك مــن تــّم تجديــد البطاقــة لــه«، وفــي 

إحــدى المــرات حــاول أحــد أصدقائــي ) أ ، ش ( مــن مدينــة جبلــة الســاحلية فــي نهايــة شــهر كانــون األول المحاولــة للوصــول 

إلــى أحــد الجــزر القريبــة مــن الحــدود التركيــة وهــي تقــع مــا بيــن مدينتــي مرســين وأنطاليــا، وقــد اســتطاع مــع ثالثــة أشــخاص 

آخريــن الوصــول ســباحة إلــى هــذه الجزيــرة التــي تبعــد حوالــي أربــع كيلومتــرات مــن الســاحل، وبعــد أنّ  وصلــوا للجزيــرة قامــت 

الشــرطة اليونانيــة بتســلميهم إلــى خفــر الســواحل اليونانيــة التــي رمتهــم فــي البحــر وعــادوا ســباحة مــرة أخــرى إلــى األراضــي 

التركيــة.
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تــّم اعتقالنــا بمقدونيــا و ســرقة مالنــا وتكســير أجهزتنــا الخليويــة مــن قبــل الشــرطة المقدونيــة وضربونــا وأعادونــا إلــى اليونــان، 

بقينــا قرابــة الشــهر – لوحدنــا بعــد أن تركتنــا الشــرطة - بيــن اليونــان ومقدونيــا إلــى أن وصلنــا إلــى عاصمــة مقدونيــا ) ســكوبي( 

حيــث بقينــا قرابــة األســبوع  فيهــا أيضــاً ألننــا كنــا أمضينــا الفتــرة الســابقة كلهــا بالجبــال والغابــات بعدهــا انطلقنــا مــن مقدونيــا إلــى 

صربيــا فتــم اعتقالنــا مــن قبــل شــرطة مقدونيــا وكنــا ثمانيــة شــباب حيــث قامــوا بســجني ومــن معــي ســتة أيــام وطلبــوا أن أدفــع 

المــال حتــى يتــم اإلفــراج عنــي، ولكــن عندمــا انتهــت األيــام الســتة وأردت دفــع المــال  لــم يقبلــوا اإلفــراج عنــي وقالــوا لــي ال 

يجــب اإلفــراج عليــك فأنــت) طالبــان ارهابــي ( ....

ــب أن  ــة )Russia good( وكان يج ــا جمل ــررون لن ــاء يك ــداء أو عش ــور أو غ ــة فط ــد كل وجب ــال عن ــرة االعتق ــالل فت »خ

ــه أن  ــا بإصبع ــان« ويشــير لن ــم »طالب ــاء لتنظي ــا باالنتم ــا يتهمن ــي الشــرطة لرؤيتن ــا تأت ــم ..... وكان كلم ــم نع ــم  نع ــم بنع نجيبه

Russia good((. وعندمــا أفرجــوا عنــا بقينــا نســير قرابــة األســبوع  حتــى وصلنــا إلــى عاصمــة بلغــراد ومنهــا إلــى منطقــة ) 

ــى النمســا.... ــت إل ــاً وصل بوكوفاجــا(.... والحق

     وصــف بعــض الالجئيــن لمركــز توثيــق االنتهــاكات كيــف تمــت معاملتهــم وســرقة ممتلكاتهــم الشــخصية وإعادتهــم خائبيــن 

إلــى تركيــا مــن قبــل الشــرطة اليونانيــة، حيــث كان يتــم ضــرب الالجئيــن بشــكل مبــرح لدرجــة أن عالمــات التعذيــب تبقــى ألشــهر 

عديــدة بعــد اإلفــراج عنهــم، وكانــت تســتعمل معهــم أســاليب كثيــرة للضــرب والتعذيــب منهااســتخدام »البينســة« أي القاطعــة حيــث 

كان الضــرب بهــا علــى رأس المعتقــل، وحيــن كان يتــّم االفــراج عنهــم كان يتــم ربــط العديــد منهــم ورميهــم فــي الجهــة األخــرى 

مــن النهــر.

قال الشاهد عبد هللا في هذا الصدد:

ــة  ويصــادرون  ــس الداخلي ــى المالب ــل حت ــا وتفتيشــنا بشــكل كام ــد أيدين ــوم بتقيي ــة تق ــت الشــرطة اليوناني ــان كان ــي اليون      »ف

األمــوال التــي كانــت بحوزتنــا، واألجهــزة الخليويــة  إن كانــت حديثــة يأخذوهــا وبعدهــا يرموننــا إلــى تركيــا، أمــا مقدونيــا فلــم تكــن 

تعيدنــا إلــى اليونــان وإنمــا ترمينــا إلــى كوســوفو حيــث كانــوا يضعونــا فــي غابــة ويتركونــا مــن جهــة ألبانيــا أو بلغاريــا ويدعونــا 

نعــود بأنفســنا إلــى اليونــان.

   وقــال الســجين عبــد الجبــار عرفــة، وهــو شــاب تــّم احتجــازه مــع 24 شــاباً آخــراً فــي إحــدى المخافــر وهــو موجــود فــي ســجن 

كومنتينــي- منــذ قرابــة الثالثــة أشــهر - لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا أّنــه تــّم اعتقالــه فــي قريــة علــى الحــدود اليونانيــة 

وهــو فــي طريــق عودتــه إلــى فرنســا بعــد تقديمــه المســاعدات لالجئييــن الســوريين:

     »أوقفنــي شــخصان علــى الطريــق تبيــن لــي أنهــم ســوريان، ومــن الطبيعــي أن أصحبهــم معــي ألنهــم أوالد بلــدي، وكانــوا 

يريــدون الوصــول علــى مــكان يبعــد قرابــة 50 كلــم عــن مــكان تواجدنــا، ولكــن بعــد مســيرنا 10 كلــم أوقفتنــي الشــرطة، وهنــا خــاف 

أحدهمــا واختبــأ بالخزانــة، فســيارتي عبــارة عــن كميــون صغيــر » أي يوجــد بداخلهــا خزانــة ومطبــخ« عندهــا أظهــرت للشــرطة 

أوراقــي وكان كل شــيء يســير بشــكل عــادي ، فتشــوا ســيارتي » الكميــون« فســألتهم مــاذا تريــدون - فــي الحقيقــة كنــت خائفــاً مــن 

أن يكــون الشــابان متورطــان بأيــة مشــاكل وأنــا ال أعلــم - فقلــت لهــم معــي شــخص أخــر مختبــئ، فاقتادونــا جميعنــاً وتــم إيقافــي 

علــى هــذا األســاس حتــى اآلن، لــم يعطونــي ورقــة بســبب توقيفــي، والحقــاً وكلـّـت محاميــة وقالــت لــي ســأخرجك مــن هنــا خــالل 

ثالثــة أيــام ولكنهــا ذهبــت ولــم تعــد تجيــب علــى الهاتــف بالرغــم مــن أنهــا أخــذت أجرتهــا مقدمــاً !! والمحاميــة مــن المكتــب التابــع 

لمــكان االحتجــاز، وقــد حــاول أشــخاص علــى صلــة قرابــة لــي التواصــل معهــا مــن الخــارج لكــن دون فائــدة.

رابعاً- االنتهاكات بحق الالجئني السوريني يف اليونان:
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وأضاف عبد الجبار:

     »مــن المفتــرض دوليــاً أن ال يتــم التوقيــف أكثــر مــن 72 ســاعة بالمخفــر ولكننــي محتجــز منــذ شــهرين، لــم أرى الشــمس أبــدا 

ولــم أبــدل مالبســي، الســجن اســمه« كومنتينــي« وهــو ســجن معــروف ويتبــع لمــكان االحتجــاز هــذا وهــو موجــود فــي منطقــة 

ــران  ــت الفئ ــث كان ــكان ســيئاً جــداً حي ــا المــكان األول ف ــي الحتجــازي، أّم ــكان الثان ــة، وهــذا كان الم Meataxades الحدودي

تســرح وتمــرح هنــاك وكانــت تمشــي علينــا والرائحــة كانــت ســيئة ولــم يكــن يوجــد مــاء ســاخن لالســتحمام«. 

     حــاول العديــد مــن الموقوفيــن اإلضــراب عــن الطعــام مــن أجــل ســماع شــكواهم ومطالبهــم أو مــن أجــل الدفــاع عــن أنفســهم 

لكــن لــم تســتجب إدارة الســجن لهــم ألنــه عنــد تقديــم الطعــام للمحتجــز داخــل المخفــر كان يتــم الطلــب منــه بالتوقيــع علــى ورقــة 

يثبــت فيهــا أنــه تنــاول الطعــام فعندمــا يقــوم الشــخص باإلضــراب عــن الطعــام يقــوم الموظــف بالتوقيــع بــدالً عنــه وبهــذا ال يشــكل 

إضــراب المحتجــز أي مشــكلة بالنســبة لهــم!

     يقول السيد محمد 2 عن شهادته لما يحصل بداخل السجون كونه احد اقارب المحتجزين :

ــم يــردوا عليــه فمــا كان منــه اال ان انتحــر  يوجــد أحــد الســجناء أخــذ يصــرخ إمــا ان تطلقــوا ســراحي او اقــوم بشــنق نفســي فل

وشــنق نفســه.

ومــن إحــدى االنتهــاكات – التــي ذكرهــا شــهود العيــان لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا - والتــي يتعــرض لهــا 

الالجئــون الســوريون هــو االدعــاء الــكاذب ضّدهــم للتخلــص منهــم، ففــي إحــدى المــرات تــم اعتقــال ثمانيــة أشــخاص 

ــن(   ــم )مهربي ــم انت ــوا له ــة وقال ــن الثماني ــار شــخصين م ــة باختي ــت الشــرطة اليوناني ــب نفســه فقام ــن المرك ــى مت ــن عل موجودي

تركيــا. إلــى  العــودة  وففّضلــوا  فرفضــوا  تركيــا  إلــى  وبالتالــي  النهــر  إلــى  ســتعودون  أو  ذلــك  علــى  سيشــهد   والباقــي 

   يقول الشاهد محمد 2 :

بالنســبة للمهربييــن األصلييــن يقومــوا بدفــع مبالــغ ماليــة ضخمــة تصــل الــى 10 االف يــورو مــن اجــل حصولهــم علــى البــراءة 

فيتــم الصــاق التهمــة باشــخاص أبريــاء .

قال الطبيب المحتجر فياض سلميان، المتجز أيضاً في سجن كومنتيني:

     »أنــا هنــا فــي هــذا الســجن منــذ ثالثــة أشــهر ونصــف ولــم تصلنــي حتــى اآلن ورقــة بســبب اعتقالــي وال أعــرف ماهــو ســبب 

اعتقالــي يلزمنــي أشــهر بعــد ألحصــل علــى ورقــة المحكمــة لتتــم محاكمتــي وعــادة مــا تكــون األحــكام لمــدد طويلــة، لــم أســتطع 

التواصــل مــع أهلــي أو االتصــال بهــم بســبب عــدم وجــود تغطيــة للهواتــف المحمولــة فــي المناطــق التــي يقيــم فيهــا أهلــي فــي 

ســوريا ».

كذلك يقول خضر شالش العسكري المنشق ابن دير الزور ذو ال 24 عاما:

     »لــدي ابنتــان صغيرتــان كنــت أحــاول الهــرب مــن المشــاكل والحــرب الدائــرة، وبمجــرد وصولــي إلــى اليونــان تــم اعتقالــي، 

لــم تكــن وجهتــي اليونــان وإنمــا كنــت أحــاول الوصــول إلــى ألمانيا،وعنــد اعتقالــي قامــوا بســرقة المــال الــذي كان بحوزتــي، والتــي 

كان ابــن عمــي قــد أرســلها لــي مــن ألمانيــا حتــى أســافر، ألّن وضعــي المــادي ليــس جيــداً.
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وكان معــي اثنــان مــن أصدقائــي قــام البوليــس بربــط يــد أحدهمــا  وهــددوا برميــه فــي النهــر إذا لــم يعتــرف بأّنــي »المهــرب« 

بالرغــم مــن أننــي قلــت لهــم باللغــة االنكليزيــة لســت مهربــاً ! وأنــا هنــا اآلن محتجــز – فــي ســجن كومنتينــي - منــذ خمســة أشــهر 

وال أعــرف أخبــار أهلــي وال بناتــي، علمــاً أننــي تركتهــم فــي ســوريا.

وقــد وصلتنــي ورقــة بــأن لــدي محاكمــة فــي الشــهر الرابــع عــام 2014 ومــن المحتمــل أن يصــدر حكــم بحقــي وأنــا ال أعــرف 

ســببا حقيقيــاً لذلــك، حتــى المترجــم الــذي أحضــروه لنتفاهــم معهــم ال يجيــد اللغــة اليونانيــة جيــداً وإنمــا تعلمهــا حديثــا ألننــي عندمــا 

ســألت المترجــم أجابنــي بأنــه ســجين ســوري مــن حمــاة وتعلــم اللغــة اليونانيــة مــن شــهرين فقــط، والشــابان اللــذان كانــا معــي وقــت 

االعتقــال وتــم إخــالء ســبيلهما ومازلــت علــى تواصــل معهــم ووعــدوا أنهــم  علــى أتــم االســتعداد للشــهادة بالمحكمــة بأنــي بــريء 

ولســت مهــرب فأحدهمــا مقيــم باليونــان واآلخــر بألمانيــا«.

     ويتحدث فادي من حلب وهو يحمل اإلقامة اللبنانية وكان مقيماً في لبنان  قبل أن يصل إلى اليونان ويتم اعتقاله:

»عنــد وصولــي مــع شــخصين آخريــن إلــى اليونــان وتحديــداً إلــى قريــة اســمها ) أورســالدا( حيــث توجــد ســكة للقطــار، حاولنــا 

االختبــاء لكــن وصلــت الشــرطة قبــل ذلــك، وبعــد اعتقالنــا اتهمتنــا الشــرطة اليونانيــة بأننــا كّنــا نحــاول أن نهــرب تســعة أشــخاص! 

فأظهــرت لهــم أوراقــي كاملــة وصــورة تبّيــن راتبــي حيــث كنــت أعمــل فــي شــركة CBS ( ) والتــي أعمــل فيهــا منــذ ســبع ســنوات 

... وقامــوا باحضــار مترجــم جزائــري قــال لنــا أّن تهمتنــا هــي محــاوالت تهريــب األشــخاص، ثــم اســتبدلو المترجــم بآخــر يمنــي 

والــذي كان يمنعنــا مــن الــكالم ويتكلــم معنــا بلهجــة فيهــا الكثيــر مــن التهكــم واالســتهزاء، وبعــد ذلــك قمنــا بتوكيــل أحــد المحاميــن 

الذيــن تقاضــى مبلــغ 1500 يــورو بــدل أتعــاب ولكّنــه أخــذ النقــود وذهــب ولــم يعــد إلينــا.

وأنــا اآلن محتجــز فــي هــذا الســجن - كومنتينــي - منــذ أربعــة أشــهر ومازلــت أنتظــر المحاكمــة، وســوف أنتظــر أشــهر أخــرى 

حتــى تتــم محاكمتي،وأناباألســاس وصلــت إلــى اليونــان وكنــت فــي طريقــي إلــى أثينــا ثــم إلــى الســويد وتحديــداً ســتوكهولم«.

البطاقة الشخصية للسيد فادي جسومة

ورقة إفادة بأن السيد فادي كان يعمل لدى رشكة فاليه باركينغ
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      مــن بيــن القصــص المأســاوية التــي يتعــرض لهــا الالجئــون الســوريون فــي اليونــان قصــة أحــد األشــخاص التــي رواهــا 

أحــد شــهود العيــان ) ب، أ – 29/3 عامــاً ( لمركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا:

»فــي إحــدى المــرات قامــت الشــرطة اليونانيــة بربــط أحــد الالجئيــن بأحــد الــزوارق ليرمــوه إلــى الجهــة األخــرى مــن النهــر – 

األراضــي التركيــة -  وقبــل الوصــول إلــى الجهــة الثانيــة انهالــوا بالضــرب المبــرح علــى رأســه إلــى أن نــزف بشــكل كبيــر جــداً«.

     يــروي الالجــئ ) محمــود األحمــد4(   لمركــز توثيــق االنتهــاكات كيــف قامــت الســلطات اليونانيــة فــي المــرة األولــى بضربهــم 

عنــد محاولتهــم الذهــاب عــن طريــق البــر إلــى اليونــان:

»بعــد أّن قضينــا خمســة ليالــي وســتة أيــام فــي العــراء والمشــي خاللهــا للبحــث عــن النقطــة التــي كان مــن المفتــرض أن نصــل 

إليهــا، قمنــا بتســليم أنفســنا إلــى الشــرطة اليونانيــة حيــث وضعونــا فــي إحــدى الســجون وكان ذلــك فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي 

مــن العــام 2013 مــع حوالــي 24 مواطنــاً آخــراً، وفــي إحــدى الليالــي قامــوا بوضعنــا فــي ســيارة كبيــرة »زيــل عســكري خــاص 

بالســجناء« وذهبــوا بنــا إلــى الحــدود التركيــة بالقــرب مــن ) أدرنــة ( وقــد كانــوا يراقبــون الجانــب التركــي فقــد كانــو يخافــون 

كثيــراً مــن حــرس الحــدود التركيــة، وبعــد أن تأكــّدوا بخلــو المــكان جــاؤا بــزورق ورمونــا فيــه مثــل »الخواريــف« وكان هنالــك 

مطــر شــديد وبــرد قــارس، وعندمــا وصلــوا إلــى الجهــة األخــرى مــن النهــر رمــوا جميــع الــركاب إلــى الجهــة األخــرى وكان 

الليــل حالــكاً وضــاع أكثــر مــن عشــرة أشــخاص يومهــا، وقــد شــاهدت بــأّم عينــي أحــد األشــخاص وكان متمســكاً بالــزورق أثنــاء 

عودتــه إلــى الجانــب اليونانــي فقامــت الشــرطة اليونانيــة بضربــه بواســطة أحذيتهــم علــى وجهــه ويديــه حتــى ســقط مــن الــزوق 

وأصبــح فــي النهــر، وحاولنــا جاهــداً العثــور عليــه ولكــن دون فائــدة .

عنــد عــدم قــدرة بعــض المحتجزيــن فــي اليونــان علــى ســداد نفقــات المحامــي تمتنــع المحكمــة مــن توكيــل محامــي لهــم حتــى 

يتمكنــوا مــن الترافــع عــن أنفســهم، وفــي حــاالت عديــدة – بحســب شــهود العيــان - لــم يكــن هنالــك مترجــم عنــد عــرض المحتجز 

علــى المحكمــة، بحيــث ال يســتطيع المتهــم الدفــاع عــن نفســه أبــداً ممــا يعرضــه لصــدرو أحــكام قاســية جــداً بحقــه.

مالحظــة: بعــد قيــام مركــز االنتهــاكات بالحصــول علــى شــهادات المحتجزيــن مــن داخــل ســجن – كومنتينــي -الموجــود بالقــرب 

مــن المخفــر تــم تحويــل المحتجزيــن إلــى أماكــن لالحتجــاز غيــر معروفــة بالنســبة لنــا، وتــم هــذا علــى مــا يبــدوا لقطــع عالقــة 

المنظمــة بهــم، ومــن أجــل ضيــاع أثرهــم.

      أمــا بالنســبة لعبــد الجبــار عرفــة فقــد تــم تحويلــه الــى الســجن المركــزي وتــم إعطــاؤه موعــد للمحاكمــة بالشــهر التاســع أي 

بعــد أن يكــون مضــى عشــرة أشــهر علــى توقيفــه ، لقــد حــاول اهلــه اخراجــه مــن المحتجــز بكفالــة لكــن لــم لــم يتــم الموافقــة لــه 

، فأضــرب لمــدة 25 يــوم عــن الطعــام فــكان الــرد عليــه ان تــم وضعــه بالمنفــردة بــدون أي عنايــة وإنمــا يتــم نقلــه إلــى المشــفى 

مــن أجــل تعليــق ســيروم تعويضــي ثــم تتــم اعادتــه الــى المنفــردة .

مرحلة وصول  القضية  إلى المحكمة اليونانية:

4-  فّضل الشاهد عدم الكشف عن اسمه ألسباب أمنية.
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نناشــد جميــع منظمــات حقــوق اإلنســان والناشــطين بهــذا المجــال ومنظمــة الصليــب األحمــر ومنظمــة العفــو الدوليــة واالتحــاد 

األوربــي الداعــم لموضــوع اللجــوء المســاعدة للتخفيــف عــن المحتجزيــن بالســجون اليونانيــة واألجنبيــة والمطالبــة باإلفــراج عنهــم 

أو علــى اقــل تقديــر تعييــن المحامييــن للدفــاع عنهــم وأيضــا تعييــن بعــض المترجميــن لتســهيل التواصــل بيــن المعتقليــن والحكومــة 

اليونانيــة .

كمــا أن مركــز توثيــق االنتهــاكات يناشــد جميــع المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة لمســاعدة الشــاب فــادي الجســومة الــذي تدهــورت 

أوضاعــه بســبب أوضــاع االحتجــاز الســيئة التــي مــّر بهــا وتعرضــه للمــرض الشــديد وعنــد محاولــة معاينتــه مــن قبــل طبيــب 

الســجن الخــاص تمــت معاينتــه بشــكل خاطــئ ممــا أدى إلــى اصابتــه بجلطــة قلبيــة وكذلــك الوضــع الســيء والوضــع الصحــي 

المتدهــور للســيد عبــد الجبــار عرفــة .

خامساً: خامتة وتوصيات:

ألي استفسار أو تساؤل يرجى مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي

editor@vdc-sy.org
لالطالع على تقاريرنا السابقة يرجى زيارة الرابط التالي

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports


