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يكشف التحقيق عن ابتزاز وتحرش جنسي بالجئات سوريات عالقات في بلدان العبور إلى أوروبا، على يد مهربي بشر 
مع  ووجودهن  ضدهم،  بشكوى  التقدم  أو  الجو،  عبر  التهريب  رحلة  تكاليف  دفع  على  قدرتهن  عدم  يستغلون 

أطفالهن من دون أزواجهن

الجنس مقابل السفر إلى أوروبا

ابتزاز الالجئات 
السوريات

استوكهولم ـ حازم داكل

تـــعـــرضـــت الــثــاثــيــنــيــة الـــســـوريـــة 
مـــيـــســـاء خـــالـــد )اســــــم مـــســـتـــعـــار(، 
لـــلـــتـــحـــرش واالبــــــتــــــزاز الــجــنــســي، 
أثناء رحلة لجوئها إلى السويد برفقة طفلها 
الــبــالــغ مــن العمر 8 ســنــوات، على يــد مهرب 
اليونانية،  سوري يعيش في جزيرة رودس 
فــي مقابل سفره  يـــورو،  ألــف   11 طلب منها 
غوتينبرغ،  مدينة  إلــى   ،2020 صيف  معها، 
جـــنـــوب غــــرب الـــســـويـــد، بــاســتــخــدام جــــوازي 
سفر زوجــتــه وطفله، ولــم يتوقف األمــر عند 
هــذا املــبــلــغ، بــل طلب الــتــقــاط صــور حميمية 
في  الشرطة  أمــام  استخدامها  بحجة  معها، 
لكنها رفضت،  السفر،  أثناء  تم توقيفه  حال 
ــر املـــهـــرب، الــــذي تــحــتــفــظ »الــعــربــي  فــيــمــا أصـ
الجديد« باسمه، مدعيا أن الرحلة لن تنجح 
ــــي مــطــار  ــك، وقــــالــــت بـــخـــجـــل: »فـ ــ مــــن دون ذلــ
رودس وضع يده على جسدي، وعند حاجز 

التفتيش قبلني أمام الشرطة«. 
خوفا  تعريفها  طلبت  كــمــا  مــيــســاء،  تعيش 
من نظرة املجتمع، في مدينة ماملو، بانتظار 
السويدية بلم شملها  الهجرة  قرار مصلحة 

مع زوجها املوجود حاليا في جنوب تركيا.
وتعد ميساء واحدة من الاجئات السوريات 
الــاتــي تعرضن لــابــتــزاز خــال سفرهن من 
دون أزواجهن، في ظاهرة بــدأت مع موجات 
اللجوء السورية إلــى أوروبـــا فــي عــام 2013، 
وفــــق مـــا رصـــدتـــه نــــور الــخــطــيــب، مــســؤولــة 
ــرأة فـــي الشبكة  ــ تــوثــيــق االنــتــهــاكــات ضـــد املـ
ــتـــي كشفت  ــان، والـ ــســ الـــســـوريـــة لــحــقــوق اإلنــ
حالة   1653 توثيق  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
وتــحــرش جنسي باجئات سوريات  ابــتــزاز 
في عدة دول، أبرزها تركيا ولبنان واليونان، 
كما سجلت 356 حادثة استهدفت الاجئات 
على يد مهربي البشر منذ عام 2013 وحتى 

مارس/ آذار املاضي.

مساومة العالقات
إلى  اللجوء  يحاولن  ممن  السوريات  تواجه 
أوروبــــــا مــضــايــقــات جــنــســيــة مــتــكــررة خــال 
رحلة التهريب، وهو ما وثقه معد التحقيق 
مع أربع الجئات سوريات، ومنهن الثاثينية 
املهنا )طلبت تعريفها بهذا  السورية داريــن 

بـــذلـــك عــبــر اســـتـــخـــدام جـــــواز شــبــيــه، مــقــابــل 
الاجئات  لكن  يـــورو.  آالف   7 على  الحصول 
قـــادرات، وال عائاتهن، على  السوريات غير 
توفير مبالغ كهذه للمهربني، إذ يعانني من 

الفقر، فيقعن ضحية ابتزاز املهربني. 
ــن ذوي  ــون مــ ــوريــ ــســ ويـــعـــيـــش الــــاجــــئــــون الــ
صراعا  املعدومة  أو  الضئيلة  املالية  املـــوارد 
ــاورة  ــاة فــــي الـــبـــلـــدان املــــجــ ــيـ ــع الـــحـ يـــومـــيـــا مــ
لسورية، إذ يعيش 9 مــن كــل 10 الجئني في 
حــالــة مــن الفقر املــدقــع فــي لبنان، و80% من 
660 ألــف الجــئ ســـوري فــي األردن يــرزحــون 
لبنان  في  وتوجد  الوطني.  الفقر  تحت خط 
عــائــلــة،  ألــــف   145 والــــعــــراق  واألردن  ومــصــر 
ــدة مــن كــل أربـــع تعيلها نــســاء، بحسب  واحــ
لألمم  السامية  للمفوضية  الــرســمــي  املــوقــع 
املــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــني، والـــتـــي تضيف 
»هذه العائات تعاني في العادة من ارتفاع 
الديون وال تحصل على طعام كاف، ويضطر 
املزيد من أطفالها للعمل، ويتعرض أفرادها 
لدرجات أكبر من العنف الجنسي وغيره من 

أشكال العنف«.
ــــدرج الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق اإلنــســان  وتـ
االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تـــحـــدث بــحــق املــهــاجــرات 
ــلـــك الــــــــدول ضـــمـــن ســيــاق  الــــســــوريــــات فــــي تـ
مقابل  جنسيًا،  الاجئات  واستغال  ابــتــزاز 
ــى أوروبــــــــا، أو  تــســهــيــل عــمــلــيــة تــهــريــبــهــن إلــ
ــة لعملية  الــــازمــ املـــالـــيـــة  الــتــكــالــيــف  خــفــض 
الــتــهــريــب، وفـــق الــخــطــيــب، الــتــي الحــظــت أن 
هذه  يقعن ضحية  اللواتي  الاجئات  معظم 
العمليات ممن فقدن أسرهن أو يخضن رحلة 
الــلــجــوء بــمــفــردهــن أو مـــع أطــفــالــهــن، ولــذلــك 
الــتــي تعاني  يستغل املــهــرب حــالــة الــضــعــف 

منها الاجئة الستغالها جنسيًا. 
وما يشجع املهرب أكثر البتزاز الاجئة التي 
املـــوارد  إلــى  تفتقر  كونها  بــمــفــردهــا،  تسافر 
املالية لدفع كلفة الرحلة، وفق تقرير منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة، الــــذي اســتــنــد إلـــى شــهــادات 
ثــاث نساء أكــدن أن »املهربني ومــن يعملون 
فــي شــبــكــاتــهــم تــحــرشــوا بــهــن أو بــأخــريــات، 
أو  الــرحــلــة  وعــرضــوا عليهن تخفيض سعر 
ــوب الــقــارب  تــقــصــيــر فــتــرة االنــتــظــار قــبــل ركــ
لـــعـــبـــور الـــبـــحـــر املـــتـــوســـط مـــقـــابـــل مــمــارســة 
الجنس«، وهــو مــا وقــع لشينار أحمد )اســم 
الجنسي  لابتزاز  تعرضت  التي  مستعار(، 
من قبل مهرب في العاصمة اليونانية أثينا، 
بعد وصــولــهــا فــي أغــســطــس/ آب 2020، في 
مــقــابــل تــخــفــيــض كــلــفــة تــهــريــبــهــا مـــن 5500 
إلــى 3 آالف يــورو والتعجيل بسفرها  يــورو 

إلى خطيبها في أملانيا. 
رفضت شينار طلب املهرب وذهبت إلى آخر 
يــكــن أفــضــل حــاال  لــم  عــراقــي الجنسية، لكنه 
البداية صورًا  في  منها  إذ طلب  من سابقه، 
شخصية بــهــدف تــجــديــد جــــواز ســفــر مــزور 
ــورًا تــظــهــر جـــســـدهـــا، كــمــا تــقــول  ــ لـــهـــا، ثـــم صـ
الــفــتــاة املــتــحــدرة مـــن ريـــف الــحــســكــة، شــمــال 
»العربي  لـ متحدثة  وتضيف  ســوريــة،  شــرق 
الــجــديــد«: »مـــا زلـــت أحــــاول الــســفــر جـــوًا إلــى 
بـــ800  اشتريته  بلجيكي  بــجــواز سفر  برلني 
يورو مع شهادة فحص )كوفيد - 19( مزورة، 

بعد فشلي في السفر ثماني مرات«.
ــعــــرضــــت لـــلـــتـــحـــرش  ــد تــ ــ ــار قــ ــنــ ــيــ ــــت شــ ــانــ ــ وكــ
لــدى هجرتها من شمال  واالبــتــزاز الجنسي 
ســوريــة إلــى كردستان الــعــراق ثــم إلــى تركيا 
من مهربي البشر في شمال كردستان. وبعد 
مايو/  فــي  إسطنبول،  مدينة  إلــى  وصــولــهــا 
أيــــار 2019، عــــرض عــلــيــهــا أحــــد الــســمــاســرة 
ــــوري  ــــي إيـــصـــالـــهـــا بـــمـــهـــرب سـ املــــســــاعــــدة فـ
إلــى  لــلــوصــول  مساعدتها  يمكنه  الجنسية 

اليونان، لكنه حاول التحرش بها، كما تقول، 
مضيفة: »فــي إحــدى املــرات قبلني بالشارع، 
تهديده  ســـوى  شـــيء  فــعــل  أستطيع  أن  دون 
بــالــصــراخ إذا لــم يــتــوقــف«، وتــابــعــت بــحــزن: 
»لم أستطع فعل الكثير لحماية نفسي، ألني 
وأتخفى  تركيا  فــي  غير شرعية  كنت الجئة 
ــات الــشــرطــة كــي ال يتم  ــ بــاســتــمــرار مــن دوريـ

ترحيلي إلى شمال سورية«. 
ــر بـــالـــضـــحـــايـــا فــي  ــبــــشــ ــربــــو الــ ــهــ وُيــــــوقــــــع مــ
البلدان الحدودية مع أوروبــا، وفق ما يقول 
الحاصل  ربــه،  إيهاب عبد  الــســوري  املحامي 
والــذي  الــدولــي،  القانون  املاجستير في  على 
Din Advokat لاستشارات  يعمل في مكتب 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــة فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم، لـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
في  ينشطون  »املهربون  ويضيف:  الجديد«، 
بــلــدان الــعــبــور مثل تركيا والــيــونــان فــي ظل 
غياب أي بيئة قانونية تحمي الضحايا ممن 
يتم ابتزازهم واستغال رغبتهم في تحقيق 

حلم الوصول السريع إلى أوروبا«. 

لماذا يحجمن عن التقدم 
بشكاوى؟ 

يجمع ضحايا االبتزاز الجنسي الائي وثق 
مــعــد الــتــحــقــيــق إفــاداتــهــن عــلــى عـــدم طلبهن 
املساعدة من الشرطة، وال يتوقف األمر على 
املوجودات في دول العبور إلى أوروبــا، كما 
تروي العشرينية السورية سلوى الحمصي 
ــم مــســتــعــار(، الــتــي أحــجــمــت عـــن الــتــقــدم  )اســ
بـــشـــكـــوى ضــــد مــــديــــر مـــكـــتـــب لــلــتــرجــمــة فــي 
طــرابــلــس لــديــه خــبــرة فــي تسيير املــعــامــات 
باستخراج  قايضها  بعدما  القانونية،  غير 
وثـــائـــق لــبــنــانــيــة، كـــإفـــادة فــقــر حــــال )تــصــدر 
لــتــأكــيــد الــحــالــة االقــتــصــاديــة(، وســنــد إقــامــة 
من  كفالة  ووثيقة  القانوني،  وضعها  يثبت 
شــخــص يــحــمــل الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة حتى 
تتمكن مــن الــســفــر إلـــى إســبــانــيــا، فــي مقابل 
الــدخــول في عاقة معه،  دفــع 1200 دوالر أو 
»العربي الجديد«  لكنها رفضت، كما تقول لـ
بصوت مرتجف: »حديثه معي كان عبارة عن 

ابتزاز جنسي فج«. 
ــبــــب رفــــض  ــبــــد ربـــــــه ســ ــيــــد املــــحــــامــــي عــ ويــــعــ
ــلــــب مــــســــاعــــدة الــــشــــرطــــة إلــــى  الــــضــــحــــايــــا طــ
وضــعــهــن غــيــر الــقــانــونــي فــي بــلــدان الــعــبــور، 
ــــى الــــخــــوف مــــن انـــتـــقـــام املـــهـــربـــني،  إضــــافــــة إلـ
على  بالسلطة  البشر  مهربو  »يتمتع  قائا: 
الــضــحــايــا نــظــرا لــحــالــتــهــم وحــاجــتــهــم لــهــم، 
واملـــهـــربـــون يــســتــخــدمــون ذلـــك الــضــعــف بكل 
ــرق، وبــعــضــهــم حــتــى ال يــحــقــقــون حلم  ــطــ الــ
ــا«. وترفض  الضحايا بــالــوصــول إلــى أوروبــ
ــــع، أو تسجيل  الــتــصــريــح بــمــا وقـ الــضــحــيــة 
ــــدى الـــجـــهـــات املـــخـــتـــصـــة، بــســبــب  الـــحـــادثـــة لـ
وضــعــهــا االجــتــمــاعــي واضــطــرابــهــا النفسي 
ــتــــهــــاك، اذ  ــا مــــن مـــرتـــكـــب االنــ ــوفـ ــا أو خـ أيـــضـ
يصعب مــاحــقــة املــهــربــني قــانــونــيــًا، بحسب 
الخطيب، وهو ما تؤكده الخبيرة االجتماعية 
هبة الله الزير، التي عملت في لجنة اإلنقاذ 
تعنى  حكومية  غــيــر  )منظمة   IRC الــدولــيــة 
بمساعدة األشخاص الذين تحطمت حياتهم 
والــكــوارث(،  النزاعات  بسبب  عيشهم  وسبل 
»الــعــربــي  لـــ قــائــلــة  و2015،   2014 عـــامـــي  فـــي 
الــجــديــد«، إن وجــــود الــضــحــايــا غــيــر شرعي 
فــي تــلــك الــبــلــدان، فــضــا عــن تــواصــل املــهــرب 
بــأســمــاء وهــمــيــة، كما الحظت  مــع الضحايا 
أن الـــاجـــئـــات الــضــحــايــا يــواجــهــن صــعــوبــة 
ــــاغ عــوائــلــهــن بــمــا حــــدث خـــوفـــا على  فـــي إبـ
سمعتهن، فضا عن رفضهن طلب املساعدة 
الصدمة،  بعد  مــا  اضــطــرابــات  مــن  للتخلص 

بسبب خلفيتهن االجتماعية.

االســم(، والتي تقول إنها تعرضت للتحرش 
ــهـــرب مــــصــــري، ذهــبــت  الــجــنــســي مــــن قـــبـــل مـ
العاصمة  فــي  باتيسيو  بمنطقة  شقته  إلــى 
الــيــونــانــيــة لــلــحــصــول عــلــى وثـــائـــق أصــلــيــة 
ــه صـــــورهـــــن مـــــع مـــامـــح  ــابـ ــتـــشـ لــــاجــــئــــات تـ
وجــهــهــا، وســـاومـــهـــا، كــمــا تــقــول بــاكــيــة، »لــم 
أســتــطــع رفـــض تــحــرشــاتــه الــجــنــســيــة، عــرض 
علّي دفع نصف مبلغ الرحلة، 3500 يــورو«، 
ولــكــنــه لــم يــنــفــذ وعــــوده بــتــســفــيــرهــا. وتــقــول 
دارين، املتحدرة من ريف عفرين، شمال غرب 
ــة: »تــعــرضــت لــلــتــحــرش خــمــس مـــرات  ســـوريـ
وبالطريقة نفسها، اضطررت للمسايرة عدة 
مرات، لكني عالقة في أثينا منذ وصولي في 

يوليو/ تموز 2020«. 
و»تـــتـــعـــرض الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات الـــاجـــئـــات 
ــداء واالســـتـــغـــال والــتــحــرش  ــتــ لــلــعــنــف واالعــ
الجنسي في كل مرحلة من مراحل رحلتهن، 
بما في ذلك أثناء مراحل سفرهن في األراضي 
األوروبية«، وفق ما جاء في تقرير صادر عن 
يناير/كانون   18 فــي  الدولية  العفو  منظمة 
الــثــانــي 2016 بــعــنــوان »الــاجــئــات يتعرضن 
ــغـــال والــتــحــرش  ــتـ لـــاعـــتـــداء الـــبـــدنـــي واالسـ
الجنسي في رحلتهن عبر أوروبــا«، واستند 
الــتــقــريــر إلــــى مــقــابــات مـــع 40 امـــــرأة وفــتــاة 
مــن الــاجــئــات فــي أملــانــيــا والــنــرويــج كــن قد 
ســـافـــرن مـــن تــركــيــا إلــــى الـــيـــونـــان ثـــم تــابــعــن 
رحلتهن عبر البلقان. ووصفت جميع النساء 
شعورهن بغياب األمن طوال الرحلة. وأفادت 
»تعرضهن في جميع البلدان  البعض منهن بـ
ــــررن بــهــا تــقــريــبــًا لـــاعـــتـــداء الــبــدنــي،  الـــتـــي مـ
ــغـــال املــــالــــي، وتــحــســس أجــســادهــن  ــتـ واالسـ
أو الــضــغــط عــلــيــهــن ملــمــارســة الــجــنــس على 
أيـــدي املــهــربــني، أو أفـــراد األمـــن، أو الاجئني 

اآلخرين«.

فقر الالجئات 
الاجئات  مــن  كبيرة  مبالغ  املــهــربــون  يطلب 
الراغبات في الذهاب بمفردهن دون أزواجهن 
إلى أوروبــا، وتحديدا عبر الرحات الجوية، 
وهـــو مــا وثــقــه مــعــد الــتــحــقــيــق عــبــر تسجيل 
صـــوتـــي ملـــهـــرب ســــــوري يـــدعـــى أبـــــو مــحــمــد 
البلشي )موجود في اليونان وينشط فيها(، 
يتحدث مع شــاب ســوري يريد سفر زوجته 
جــوا مــن الــيــونــان، وُيــبــدي اســتــعــداده للقيام 
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