טים סורים ,שנשטפו לחופי לוב לאחר שהספינה
העמוסה לעייפה שעליה עלו ,טבעה .כ150-
איש ניצלו מהטביעה ,אבל כ 100-אחרים טבעו.
התמונות הללו הצטרפו לתמונות מ'משאית
המוות' ,ובעולם שבו תמונה אחת שווה אלף
מילים ,הן מספרות יותר מכל את סיפורו של
המשבר  -ושל האמצעים הנואשים שבהם נוק־
טים המהגרים.
למה הם עושים את זה?
"הם נדחפים לייאוש" ,משיב דאנדאצ'י.
"לכן הם הולכים לאופציית הספינות .בסוריה
הם מוכנים לסכן את עצמם אבל לא את מש־
פחותיהם וילדיהם .אני דואג רק לעצמי" ,הוא
מסביר ,כמי שעדיין אינו נשוי ואינו אב לילדים,
"אז אני יכול להישאר כאן ,בטורקיה .אבל אם
היו לי ילדים לא הייתי נשאר בטורקיה ,משום
שאין לה תוכנית לטווח ארוך לשלב את הסורים.
כאשר יש בעיה ,צריך לתכנן פתרון שיהיה שווה
לעוצמת הבעיה ,וכאן דואגים רק להירגע ולא
יותר .זאת ,כאשר יש בעיות שיגיעו בעתיד ואני
צריך לדאוג לקראתן .אז זה יותר סיכון להישאר
באזור מאשר לעלות על הספינות .את חושבת
שזה מסוכן ,כך גם אני ,אבל להם יותר מסוכן
להישאר באזור .הם לא רוצים מלחמה ,לא רו־
צים להרוג ולההרג ,רוצים את הסכסוך מאחו־
ריהם ,לא רוצים שהילדים יגדלו לתוך כל זה".
במקרה שהמלחמה בסוריה תסתיים היום ,הוא
אומר 90% ,מאלה שבלבנון או בטורקיה ישובו
הביתה  -אך לא אלה האירופים .הם נתנו את
כל אשר להם עבור חיים נורמליים ,וזה יהיה
מגוחך עבורם לחזור" .הם רוצים חברה שתקבל
אותם .להיות בני אדם".

לאחרים לאמץ פליטים אחרים" .עבור יאמאן
בן השנתיים ,זוהי הפעם הראשונה בחייו שהוא
יכול לשחק בגינה" ,סיפרו בני המשפחה וקראו
לאחרים לחקות אותם.
אבל הממשלות ,שצריכות להתמודד עם
יישובם של כל אותם פליטים ועם החשש מפ־
ניהם ,לא רואות את הדברים עין בעין .מלבד
ממשלת גרמניה ,או שבדיה שקלטה אף היא
מאות אלפי פליטים עד כה ,ממשלות אחרות
מבקשות לבלום את זרם הפליטים .הונגריה
בונה כיום גדר בינה לבין סרביה ,והפליטים
מתאמצים לעבור את הגדר פנימה .למעשה ,יש
מי שמאשים את הונגריה כי בניית הגדר מאיצה
את מאמציהם הנואשים של הפליטים לעבור.
הפליטים עושים את הדרך מטורקיה ליוון ואז
למקדוניה השכנה ,משם לסרביה ולהונגריה.
המטרה היא להגיע רוב מדינות מערב וצפון
אירופה ,בהן הולנד ,צרפת ,בריטניה ,פינלנד
ואפילו ספרד ופורטוגל .מנגד ,הונגריה האשימה
את גרמניה כי הודעתה על כך שלא תעצור ולא
תשיב מבקשי מקלט לארצות שמהן הגיעו ,גם
כאשר על פי חוקי האיחוד ניתן להחזיר אותם
למדינה הראשונה שבה הופיעו ,גורמת להם
להתאמץ ולחתור להגיע אליה.
החשש נובע לא מעט גם מהעובדה שרוב
המהגרים הינם מוסלמים ,והקישור האוטומטי
שנעשה בין עובדה זו לטרור האסלמי שממנו
סובלת אירופה.
בהונגריה ביטאו את החשש הזה בצורה ברו־
רה ,כאשר אמרו כי קיומה של אירופה הנוצרית
נתון בסכנה" .האם אנו רוצים שנכדינו יגדלו
בח'ליפות האירופית המאוחדת?" שאלה אנטאל
רוגאן ,יו"ר ועידת המפלגה של ראש הממשלה
ויקטור אורבן" ,התשובה שלי היא לא".

האירופים ,מצדם ,מנסים לתמרן בין החו־
קים שלהם-עצמם ,שמעניקים זכויות בסיסיות
למבקשי מקלט ,לבין הצורך לסנן את אלה
שאינם מבקשי מקלט ,ובו זמנית מתמודדים גם
עם הצורך ליישב את כל אותם מבקשי מקלט
'מוצדקים' .היום )ה'( אמורה להתקיים ישיבה
של שרי החוץ של האיחוד האירופי ,שיחליטו
על הצעדים הבאים להתמודדות עם הנושא.
ארצות אירופה חוששות ממהגרים .באיסלנד
הרחוקה ,שגם אליה ניסו המהגרים להגיע,
הודיעה הממשלה כי תסכים לקלוט 50 ...מהג־
רים .התגובה של אזרחי איסלנד ,מדינה פצפונת
בת  300,000תושבים ,היתה מדהימה :באמצ־
עות התארגנות ברשת המקוונת ,הודיעו בתוך
יום אחד בלבד  10,000תושבים כי יהיו מוכנים
לקלוט לביתם משפחה סורית הזקוקה למקלט.
"אני מורה ,יש לי מיטה וצעצועים ואני יכולה
לקלוט ילד הזקוק לבית" ,כתבה אם לילד אחד,
שאמרה שגם תוכל ללמד את הילד את השפה
ולעזור לו להשתלב .הממשלה האיסלנדית קי־
בלה את המסר ,והודיעה כי תבחן את המצב
מחדש ותשקול לקלוט יותר פליטים.
בווינה חיכו עשרות אנשים לרכבת עם פלי־
טים שהגיעה מהונגריה ,וקידמו את פניהם
בלחם ובמים .במינכן הגרמנית ,שקלטה במשך
מספר ימים כ 000'1-פליטים ליום ואף יותר
מכך ,פנתה המשטרה לעזרת הציבור וביקשה
להביא צרכים בסיסיים כמו אוכל ,שתיה ומו־
צרים אחרים עבור הפליטים הרבים .התוצאה
היתה מדהימה :תחנת המשטרה הוצפה בכל
כך הרבה עזרה ,שלבסוף היא נאלצה להוציא
הודעה רשמית המבקשת מהתושבים להפסיק
להביא מוצרים כי כרגע אין צורך בהם .קבלת
הפנים החמה היתה גם מצד התושבים באופן
ישיר ,כאשר חלקם אימצו לבתיהם משפחות
סוריות .אחת מהן היתה משפחת בקהאוס ,זוג
זקנים שאימצו הורים ושלושת ילדיהם ,וקראו

החשש:
מסתננים מדאע"ש

לחם ומים בהונגריה

איך מפחיתים את החששות הללו?
"תמיד היה מתח בין מהגרים והמקומיים",
אומר דאנדאצ'י" .אפילו ארצות ערביות כמו
ארצות המפרץ לא מקבלים אותנו ,אז מה נגיד
לאירופה? אני אגיד לאנשים שיסתכלו על
העבר .זו לא פעם ראשונה שמהגרים באו ,ובסוף
 השתלבו .נכון ,פוליטיקאים לא יכולים לה־רוויח קולות מקבלת מהגרים ,לכן צריך הרבה
אומץ להגיד שפותחים את הדלתות ,אני יודע
שזה קשה לפוליטיקאים .הדבר היחיד שמהגר
יכול לעשות זה לא לתת לממשלה להתחרט
שקיבלו אותו ,אני תמיד בטורקיה נזהר מזה
ולא נותן לאף אחד ,אפילו בטעות ,תירוץ לטעון
טענות נגדי .זו אכן שאלה קשה ,רק אומר שזו
לא פעם ראשונה .במשך הזמן עם עזרה הם יש־
תלבו ויהפכו ליצרנים אם יתנו להם את הסיכוי.
הם יודעים מה יש לחברות שלכם להציע ,הם
מעריכים את זה ורוצים לקבל את זה".
באשר לחשש ממסתננים מדאע"ש ,הוא
צוחק" .הארץ שלי נפגעה מהצפה של אלפי
אירופים שהגיעו להלחם עם דאעש .החשש הוא
בכיוון ההפוך .תמיד יבואו כמה אנשים רעים ואי
אפשר למנוע את זה לגמרי ,אבל זה לא הגיוני
שדאע"ש יכולים במאורגן לשלוח המוני אנשים
כדי לפגוע".
כדי להפחית את החשש ,הוא אומר שעל
המהגרים ללמד את ילדיהם את דרכי ההתנהגות
האירופיות" :החברה המזרח-תיכונית שממנה
הגענו היא חברה שנכשלה ,וברור שאי אפשר
להביא את ערכיה לאירופה כי אז הם יקבלו גם
שם את המזרח התיכון .יש השפעות של החברה
שהם יצטרכו לאמץ ,והם יצטרכו להשתלב ולא
לגור בגטאות ,אחרת זה יהיה מתכון לאסון".
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