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تعقيدات استخراج اإلقامات خلقت ظاهرة السمسرة (العربي الجديد)

فاقمت تعقيدات البيروقراطية المصرية معاناة الالجئين السوريين الساعين الستخراج إقاماتهم ،وخاصة بعد ارتفاع
الرسوم وتردي الوضع المعيشي ،وبالتالي بات عليهم الدفع لسماسرة يقربون المواعيد خوفًا من الغرامة والترحيل

إقامات
السوريين بمصر

تعقيدات بيروقراطية تخلق
ظاهرة السمسرة
القاهرة ـ سماح محمد

يضطر الالجئ الـســوري صبحي
عـبــدالـعــال ،إل ــى دف ــع  4000جنيه
( 254دوالرا أمـيــركـيــا) ملـحــام من
أجــل تسهيل إج ــراءات الحصول على موعد
لتجديد إقامته في قسم الجوازات والهجرة
بمدينة  6أكتوبر التي تحتضن العدد األكبر
من السوريني املتواجدين في مصر ،تفاديا
ألي عوائق قد تحول دون تجديدها بالوقت
املحدد وبالتالي دفع غرامات تأخير خاصة
وأن ال ــدور قــد يصل فــي بعض األحـيــان إلى
ش ـه ــري ــن ،ف ــي ظ ــل ت ـش ــدد اإلدارة املـخـتـصــة
بالتعامل مع الالجئني ،ما يشكل عبئا ماليا
عليه هو وأقرانه ممن يعانون ظروفا صعبة،
خاصة بعد قرار السلطات املصرية رقم 941
الـ ـص ــادر ف ــي  26م ــاي ــو/أي ــار  2019بتعديل
املــادتــن  4و 5من أحكام الـقــرار ال ــوزاري رقم
 180لعام  1964بشأن دخول وإقامة األجانب
في مصر ،والذي رفع رسوم اإلقامة الخاصة
أو ال ـعــاديــة إل ــى  500جنيه ( 32دوالرا) في
السنة ،باإلضافة إلــى مبلغ  380جنيها (24
دوالرا) مقابل إصدار بطاقة اإلقامة.
ويعد عبدالعال واحدا من بني  130.187الجئا
س ــوري ــا مـسـجـلــن ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ل ــدى مكتب
املفوضية العامة لشؤون الالجئني في مصر،
وع ـلــى جـمـيــع الــاجـئــن ومـلـتـمـســي الـلـجــوء
التقدم للحصول على إقامات من قبل وزارة
الداخلية ،بحسب ما أوضحته املفوضية في
ردها على أسئلة لـ«العربي الجديد».

أنواع اإلقامات
ت ـم ـنــح وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة امل ـص ــري ــة الــاج ـئــن
الـســوريــن ممن يمتلكون جــواز سفر ســاري
امل ـف ـعــول ،وم ـم ـهــورا بـخـتــم دخـ ــول نـظــامــي 5
أنواع من اإلقامات ،أولها ،الدراسية ،ومدتها
سنة يحصل عليها الطلبة املقيدون رسميا
فــي الـجــامـعــات أو املـ ــدارس ،وقيمة رسومها
 650جنيها ( 43.3دوالرا) ،ويوفر هذا النوع
للحاصلني عليه إمكانية السفر إلى الخارج
والعودة وإضافة والديه وأخوته من هم دون

 18عاما ،كما تتيح له إمكانية إجــراء جميع
املـ ـع ــام ــات ال ــرس ـم ـي ــة .وي ـب ـل ــغ عـ ــدد ال ـط ــاب
ال ـســوريــن املـسـجـلــن فــي املـ ــدارس املـصــريــة،
 42.300باإلضافة إلــى  6500طالب جامعي،
وه ــؤالء يمكنهم الحصول على قيد دراســي
يتيح لهم ولــذويـهــم الـحـصــول على اإلقــامــة،
بحسب ما رصدته املفوضية العامة لشؤون
الالجئني في خطة االستجابة اإلقليمية لدعم
الالجئني وتمكني املجتمعات املستضيفة لهم
استجابة لألزمة السورية  .2020/2019وتأتي
اإلقــامــة السياحية فــي املــرتـبــة الثانية ولكن
يجب تجديدها كل  6أشهر مقابل  560جنيها
( 37دوالرا) ،وال يـسـمــح لـحــامـلـهــا ف ــي حــال
مغادرة مصر بالعودة إليها إال عبر تأشيرة
دخول جديدة ،بينما ال يستطيع العدد األكبر
مــن الـســوريــن اسـتـخــراج الـنــوع الــرابــع وهو
إقــامــة املستثمر ويمكنه إضــافــة عائلته من
الــدرجــة األول ــى ضمنها ،بـعــد حـصــولــه على
املــواف ـقــة األم ـن ـيــة ،لـكــن اسـتـخــراجـهــا يحتاج
إلى افتتاح مشروع برأس مال  35ألف دوالر
كحد أدنــى ،بينما يتمتع أصحاب العقارات
التي يجب أن تتجاوز قيمتها  100ألف دوالر
باإلقامة العقارية ،شريطة شــراء العقار عن
طريق أموال محولة من الخارج .وفق توضيح
ع ـص ــام ح ــام ــد ،امل ـح ــام ــي امل ـخ ـتــص بـقـضــايــا
الالجئني والذي يعمل مع هيئة كير الدولية،
واملفوضية السامية لــأمــم املتحدة لشؤون
الالجئني في مصر .ويغلب عدد الحاصلني
عـلــى اإلق ــام ــات الــدراس ـيــة عـلــى س ــواه ــم ،كما
يمكن الحصول على إقامة زواج بعد االقتران
بحاملي الجنسية املصرية ،وتمتد من سنة
إلى  3أو  5سنوات.
وبـلــغ ع ــدد ال ـســوريــات املـقـتــرنــات بمصريني
 403س ـيــدات فــي ع ــام  ،2019مــا يمكنهن من
ال ـح ـصــول ع ـلــى إق ــام ــة زواج بـحـســب تـقــريــر
مـفــوضـيــة الــاج ـئــن .ويـمـنــح م ــن يحصلون
على وضــع اللجوء مــن املفوضية« ،البطاقة
الـ ـصـ ـف ــراء» ،وال ـت ــي ال تـعـطــي لـحــامـلـيـهــا أي
م ــزاي ــا ،ك ــإج ــراء م ـعــام ــات ح ـكــوم ـيــة ،لكنها
تتيح لهم التسجيل في املدارس والجامعات،
ويجب تجديدها كل  6أشهر.

 % 85من الالجئين
غير قادرين على
توفير احتياجاتهم
األساسية
يلجأ سوريون
لشراء قيود
مزورة للحصول
على إقامة

أعباء مالية وإجراءات معقدة
ُي ـج ـم ــع الـ ـس ــوري ــون ال ــذي ــن قــاب ـل ـت ـهــم م ـعــدة
الـتـحـقـيــق عـلــى أن ال ـعــوائــق امل ــادي ــة تصعب
حصولهم على اإلقامات ،إذ أكد  17شخصا
م ــن أص ــل  30ح ــال ــة وث ـق ــت م ـع ــدة الـتـحـقـيــق
تـجــاربـهــم أن رف ــع رسـ ــوم اإلق ــام ــات جعلهم
عاجزين عــن تأديتها ،وخــاصــة أن  %85من
الــاجـئــن الـســوريــن املسجلني غير قــادريــن
على توفير احتياجاتهم األساسية ،بحسب
تـقـيـيــم ج ــوان ــب الـضـعــف ل ــدى الــاج ـئــن في
مصر الذي أجرته املفوضية عام .2017
عـ ــاوة ع ـلــى الـتـكــالـيــف الـخـفـيــة ال ـت ــي تــدفــع
الستخراج وثائق تعد من متطلبات اإلقامة،
وهــي بحسب  22شخصا من العينة ،تشكل
«العبء األساسي» على عاتقهم .ومن بينهم
أيمن زاهــر املقيم برفقة والــدتــه في مدينة 6
أكتوبر منذ  8سنوات ،واضطر إلى دفع 5300
جنيه ( 338دوالرا) لتجديد إقامتهما العام
املاضي.
وي ـقــول زاه ــر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن رســوم
ت ـجــديــد اإلق ــام ـت ــن ي ـف ـتــرض أال ت ــزي ــد عـلــى
 1500جـنـيـهــا ( 95دوالرا) ،لـكــن املتطلبات
األخ ــرى تضاعف الكلفة ،إذ استخرج ورقــة
قيد نفوس من سورية مقابل ما يوازي 1500
ج ـن ـيــه ،لـيـثـبــت أن ــه أعـ ــزب ح ـتــى يـتـمـكــن من
إضافة والدته إلى ملفه ،واضطر لدفع 1500
جنيه للحصول على عقد إيجار مسجل في
الشهر العقاري ،بعد رفــض املؤجر مرافقته
لتجديد العقد في املــرة األخيرة ،مضيفًا أنه
دف ــع  2000جنيه ( 127دوالرا) ملـحــام حتى
يـقــرب مــوعــد إص ــدار إقامته لحاجته املاسة
إلى تجديدها قبل انتهاء موعدها ودخوله
إل ــى خـطــر ال ـغــرامــة ،بــاإلضــافــة إل ــى مـخــاوف
ال ـتــرح ـيــل ال ـت ــي ت ـه ــدد ال ــاج ـئ ــن ،إذ تنص
املــادة  42من الـقــرار الجمهوري بقانون رقم
 77لسنة  2016بتعديل بعض أحكام القانون
رقــم  89لسنة  1960فــى شــأن دخ ــول وإقــامــة
االجــانــب ألراض ــي جمهورية مصر العربية
وال ـخ ــروج مـنـهــا ،عـلــى أن يـعــاقــب بـغــرامــة ال
تـ ـج ــاوز  300ج ـن ـيــه ك ــل م ــن ي ـخــالــف أح ـكــام
املواد أرقام  8و 12و 13و 14من هذا القانون
ويعاقب كل من يخالف أحكام املــادة  16من
ال ـقــانــون بـغــرامــة م ـقــدارهــا أل ــف جنيه خــال
الثالثة أشهر األولــى من التخلف وتضاعف
ق ـي ـمــة ال ـغ ــرام ــة بـنـسـبــة  %50ع ــن ك ــل ثــاثــة
أشهر أخــرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك،
ويعاقب كل من يخالف أحكام املــادة  23من
هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال
تزيد على  5آالف جنيه مع جواز ترحيله إلى
خارج البالد.
وينتقد املحامي املتخصص بمتابعة قضايا
السوريني في مصر يوسف املطعني ،ضعف
الدعم القانوني الذي تقدمه املفوضية العامة
ل ـشــؤون الــاجـئــن فــي مـصــر إل ــى الــاجـئــن،
واصفا إياه بأنه «غير كاف» ،لكن املفوضية
تـقــول فــي رده ــا إن الـحـكــومــة املـصــريــة تقوم
بتحديد رس ــوم اإلقــامــات وفـقــا لتقديراتها.
مشيرة إلــى وج ــود مـفــاوضــات مستمرة مع
الـسـلـطــات املـصــريــة الت ـبــاع نـهــج م ــرن تجاه
األشـخــاص الذين انتهت صالحية وثائقهم
وإقاماتهم للتخفيف من حدة الوضع الراهن
على الالجئني وطالبي اللجوء ممن يصعب
تجديد بطاقاتهم في الوقت الحالي.

التشدد خلق محاوالت التحايل
يجمع  30الجئا ،على معاناتهم من تعقيدات
إج ــراءات مراكز الـجــوازات والهجرة التابعة
لــوزارة الداخلية ،وســوء التعامل غير املبرر
مـ ــن ضـ ـب ــاط وم ـ ـسـ ــؤولـ ــن .وه ـ ـ ــذا مـ ــا أكـ ــدت
عـلـيــه املـفــوضـيــة ف ــي خـطـتـهــا لـلـعــام /2019
 ،2020ب ــأن الــاج ـئــن ال ـســوريــن يــواجـهــون
تحديات تتعلق بالحصول على اإلقامة في
الــوقــت املـنــاســب ،بسبب اإلجـ ــراءات اإلداري ــة
امل ـطــولــة وال ـت ــي تـتـســم بــاملــركــزيــة ،وم ــن بني
هؤالء األرملة األربعينية وداد غازي ،والتي
ستضطر لدفع غرامة تأخير عن  5جــوازات
بقيمة  5265جنيها مصريا ( 334دوالرا)،
فبعد انـتـهــاء اإلقــامــة بــأسـبــوعــن يـتــم الـبــدء
بغرامة قدرها  1000جنيه ( 64دوالرا) خالل
الـشـهــور الـثــاثــة األول ــى ،ثــم تـتــزايــد بـعــد كل
ثالثة أشهر إضافية.
وال يــوجــد أم ــام غ ــازي إال خ ـي ــاران ،إم ــا دفــع
الغرامات أو جلب خطاب إعفاء من السفارة
السورية في القاهرة تقدمه إلى إدارة الهجرة
والجوازات ،وبالتالي ستدفع  25دوالرا عن
كل جــواز للسفارة ،وكــل هــذا بسبب مزاجية
ال ـضــابــط املـ ـس ــؤول ف ــي ق ـســم ال ـ ـجـ ــوازات في
مــدي ـنــة  6اك ـت ــوب ــر والـ ـ ــذي س ـحــب م ــن يــدهــا
االس ـ ـت ـ ـمـ ــارة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت مـ ـج ــدول ــة ب ــداي ــة
ديسمبر/كانون األول  2020ومزقها ،ورفض
استالم أوراقها بحجة أنها لم تلتزم الصمت
أثـنــاء وقــوفـهــا فــي الـطــابــور بــرفـقــة أطفالها،
لتكون عقوبتها موعدا جديدا بعد  20يوما،
مــا يعني أنـهــا ت ـجــاوزت م ــدة الـسـمــاح التي
تعطى للسوريني بعد انتهاء إقاماتهم.
وي ـ ـبـ ــرر املـ ـح ــام ــي امل ـط ـع ـن ــي ،تـ ـش ــدد بـعــض
الـضـبــاط فــي اإلج ـ ــراءات ،بــ«حـمــايــة أنفسهم
وح ــرص ــا ع ـلــى سـمـعـتـهــم م ــع تـفـشــي جــرائــم
تــزويــر اإلق ــام ــات» ،مـشـيــرا إل ــى أح ــد ح ــوادث
التزوير في مصر الجديدة والعجوزة ،حني
كشفت الـسـلـطــات ع ــام  2015تــزويــر  34ألــف
إقامة دراسية منحت لالجئني سوريني رغم
عــدم توفر قيد مــدرســي ،وألقي القبض على
امل ـت ــورط ــن وهـ ــم ض ــاب ــط ف ــي ق ـســم ج ـ ــوازات
م ـصــر ال ـج ــدي ــدة وم ـح ــام وب ـعــض املــوظ ـفــن.
ما دفع الحكومة للقيام بإجراءات للحد من
التزوير إذ عمدت إلى منح الالجئني بطاقات
خــاصــة تتضمن شــريـحــة إلـكـتــرونـيــة تخزن
فـيـهــا جـمـيــع م ـع ـلــومــات امل ـق ـيــم إض ــاف ــة إلــى
بصمة األصابع والعني ،كما يقول.
وقـ ـ ــد يـ ـح ــدث ال ـت ـح ــاي ــل ع ـب ــر ش ـ ـ ــراء ق ـيــود
مدرسية مزورة ،أو التسجيل في الجامعات
مــع تحمل تكاليفها كثمن للحصول على
قيد جامعي وبالتالي إقــامــة ،وبحسب 15
إفـ ــادة أق ــر أصـحــابـهــا بــدفــع رشـ ــاوي تصل
قيمتها إلى  1500جنيه ( 96دوالرا) ،يحصل
عليها م ـحــامــون مــن أج ــل تـقــريــب مــواعـيــد
ت ـج ــدي ــد اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ،ولـ ـك ــن املـ ـح ــام ــي حــامــد
يشير هنا إلى قرار جديد صدر عن اإلدارة
العامة للجوازات والهجرة والجنسية في
الـعـبــاسـيــة ،إلغ ــاق ه ــذه الـثـغــرة عــن طريق
اإلقــامــة املستعجلة ،وللحصول على هذه
ال ـخ ــدم ــة ي ــدف ــع ال ـ ـسـ ــوري  200ج ـن ـيــه (13
دوالرا) باإلضافة إلى رسوم تجديد اإلقامة
األساسية ،وهو ما بدأ العمل به فعليا وفق
سوريني في  9يناير/كانون الثاني املاضي
بقسم جوازات  6أكتوبر.

