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الالجئين والمهجرين العراقيين بحاجة ماسة الی دعمکم
من اجل الوقوف بوجه سياسات الترحيلوتضامنکم 

  ..!!االجباري

  
دشتي جمال سکرتير االتحاد العام لالجئين العراقيين فينص کلمة 

التظاهرة االحتجاجية لالجئين العراقيين في مدينة يوتوبوري 
  .السويدية

ايها االعزاء واالحرار ،ممثلي المنظمات والمشارکون معنا اليوم 
  ...في هذه التظاهرة 

م ارحب بک) االتحاد العام لالجئين العراقيين(باسم الفيدراسيون 
  .واشکر حضورکم 

مثلما تعلمون فقد اقدمت الحکومة العراقية علی ابرام اتفاقية مع 
الحکومة السويدية في شباط من هذا العام والتي وفقها تفتح 
الحکومة السويدية سفارة غير رسمية لها في بغداد کما تفتح ممثلية 
لها في مدينة اربيل وتقدم بعض من المساعدات المالية للحکومة 

راقية وفي مقابل ذللك تعهدت الحکومة العراقية بالتعاون مع الع
....الحکومة السويدية لطرد وترحيل الالجئين العراقيين والکورد
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مسؤول النشرة : 
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يفرض )االتحاد العام لالجئين العراقيين(الفيدراسيون 
  ضغوطات علی وزارة الهجرة السويدية

  
  نحن لسنا مع االعادة القسرية لالجئين العراقيين

  وفي مبنی وزارة الهجرة السويدية اجتمع وفد 22.05.2008بتاريخ 
تي جمال سکرتير الفيدراسيون وبابان عثمان عضو مکون من دش

سکرتارية الفيدراسيون وهاللة رافع ممثلة منظمة الدفاع عن حقوق 
  المحامي القانوني Noemi lindgrenالمراة العراقية و السيد 

  للفيدراسيون مع وفد من وزارة الهجرة السويدية والتي ضم السيد
Gustav lindومستشار سياسي في تلك  ية نائب وزير الهجرة السويد

الوزارة و ممثل الحکومة السويدية في منظمة االمم المتحدة لشؤون 
الالجئين ، وتضمن االجتماع قضية مطاليب الالجئين العراقيين 

  .والکورد و معارضة الفيدراسيون لقرار االعادة القسرية للالجئين 
 واهاليهم في في بداية االجتماع عبر وفد الفيدراسيون وباسم الالجئين

العراق وکردستان والدول االوروبية عن بالغ قلقه واعتراضه علی 
قرارات الحکومة السويدية والسياسات التي تمارسها الحکومة السويدية 
بحق الالجئين عبر ممارستها للطرد االجباري لالجئين الکورد 
والعراقيين من السويد،کما تحدث وفد الفيدراسيون عن االتفاقية التي 
ابرمتها الحکومة السويدية مع الحکومة العراقية في شهر شباط من 
هذا العام لتنفيذ قرارات طرد الالجئين العراقيين وانتقد الوفد وبشدة 
ممارسات الشرطة السويدية ضد الالجئين بقيامهم بضرب الالجئين 
وحبسهم واختطافهم ، کما نبه وفد الفيدراسيون الحکومة السويدية من 

 في انتهاك حقوق الالجئين حيث بينوا بان الحکومة السويدية االستمرار
بتنفيذها لهذه االنواع من الخروقات و اجبار االطفال والنساء علی 

 سوف تدرج نفسها ضمن قائمة الدول التي  القسري من السويدالترحيل
  .التحترم فيها حقوق االنسان والالجئين

اع عن حقوق المراة وطالب وفد الفيدراسيون وممثلية منظمة الدف
  4ص ...العراقية الحکومة السويدية بااليقاف الفوري لسياسات

 نعم لحق الجوء...للترحيل  ال



  

  کردستان
بشدارعلي يطالب من ممثل حکومة اقليم کردستان
بالکف عن مساعدة الحکومات االوروبية لطرد

   .الالجئين واعادتهم الی کردستان
في مدينة ) ئاال(  نظم مرکز04.05.2008بتاريخ 

ممثل حکومة اقليم ) برهان جاف(اربيل ندوة ل 
ية الکردية کردستان في اوروبا حول  اوضاع الجال

في اوروبا،شارک  في الندوة بشدار علي ممثل 
في ) االتحاد العام لالجئين العراقيين(الفيدراسيون 

کردستان  وتحدث في مداخلة له عن سياسات 
الترحيل االجباري الذي يتعرض لها الالجئين الکورد 
في دول مثل بريطانيا والسويد ، کما تحدث عن 

لحکومة العراقية االتفاقيات التي ابرمت بين ا
وحکومة اقليم کردستان من جهة و حکومتي 
البريطانية والسويدية من جهة اخری العدة الالجئين 
قسرا الی العراق وکردستان وطالب من ممثل 
حکومة اقليم کردستان بالکف عن هذه السياسات 
وعدم فتح مطاراتهم امام الطائرات التي تنقل 

ن ، وتحول الالجئين وتعيدهم قسرا الی کردستا
هذا  مجری احاديث الندوة بعد ذلك الی مناقشة 

الموضوع واالستفسار حوله ولم يفلح ممثل حکومة 
اقليم کردستان في اوروبا في الدفاع عن هذه 

بان هؤالء الالجئين يعيشون (السياسات سوی بذکر 
بصورة غير قانونية في هذه البلدان واننا مرغمون 

  ).علی استالمهم 
  

االفراد الذين يتعرض    
حياتهم الی المخاطر  

والقمع واالهانة من قبل  
الدولة والجهات الغير   

الحکومية  وذلك بسبب  
الديانة اوالمعتقدالسياسی   

اوالمشاکل االجتماعية 
واالقتصادية يجب ان   
 ؤيمنح هؤالء حق اللج

  
 لالتصال بسكرتيراالتحاد :  دشتي جمال   

d.jamal@ntlworld.com 
00447856032991 

لالتصا ل بالالتحاد العام لالجئيين العراقيين 
 يرجي االتصال بسكرتارية االتحاد:

وارعارف،بابان عوسمان،جاسم   اسوآوران،ريب  
غفور،زوزان  

aحسين،بكرحمد،عمرامين  
(004478956366330041787557786,0047993

87599,003584404464905 
@@ifir2007@yahoo.com البريد الالآتروني:

 

االتحاد العام (ن  اخبار ونشاطات الفيدراسيون بعض م
.ضد سياسات طرد الالجئين) لالجئين العراقيين  

  اوکرانيا
 المنبر االجتماعي في اوکرانيا يقدم مذکرة احتجاجية الی

  .البرلمان السويدي ضد سياسات طرد الالجئين العراقيين

  
بدعوة من المنبر االجتماعي في اوکرانيا حضر دشتي جمال 

ندوة ) االتحاد العام لالجئين العراقيين(کرتير الفيدراسيون س
اقيمت في مدينة کييف عاصمة اوکرانيا والتي نظمت من قبل 
المنبر االجتماعي في اوکرانيا، دارت الندوة حول مشاکل 
وصعوبات االتحادات العمالية و معاناة العمال المهاجرين 

صدي لها،وخصص ومسالة تزايد العنصرية والفاشية وکيفية الت
قسم من الندوة لبحث اوضاع العراق واالوضاع السياسية التي 

وفي هذا القسم تحدث دشتي جمال عن االوضاع . يمر بها
الصعبة والمعاناة التي يشهدها العراق في ظل سياسات الحرب 
واالحتالل االمريکي ، کما اشار الی السياسات الالانسانية التي 

ية تجاه الالجئين العراقيين وذلك تمارسها الحکومات االوروب
عبر قرارات طرد الالجئين العراقيين من هذه الدول وطالب 
دشتي جمال في کلمته الحاضرين بتشکيل جبهة عريضة 
وموحدة في اوروبا للمناهضة والتصدي لسياسات العنصرية 
للحکومات االوروبية، وفي نهاية الندوة قرر علی اصدار مذکرة 

لمان االوروبي يطالب فيها بايقاف سياسات احتجاجية الی البر
  .طرد الالجئين العراقيين ومنحهم حق االقامة والبقاء

والجدير بالذکر بان العديد من النقابيين والناشطين ضد 
العنصرية والفاشية من بلدان روسيا واوکرانيا وبولندا قد 

  .حضروا الندوة
  لندن

الالجيء مراد قسرا الی کردستان،اليزال مصير  بعد اعادته 
  .يوسف مجهوال

اعلمت  زوجة الالجيء مراد يوسف الفيدراسيون بان مصير
زوجها ال يزال مجهوال علی الرغم من اعادته قسرا الی کردستان

بتاريخ) هيثرو(من قبل  وزارة الداخلية البريطانية عبر مطار
25.04.2008.   

بتاريخوذکرت بان زوجها  کان مقررا ان يصل مطار اربيل 
  و ان الحکومة البريطانية حرم زوجها من حضور ميالد26.04

  .طفل لهم 
 وفي المقابل اکد سکرتير الفيدراسيون بان سار بارکر من جبهة 
التصدي للترحيل قد اتصلت بمنظمة العفو الدولية انهم وکلوا 
محاميا من خالل مرکز دائرة الالجئين للتحقيق من هذه القضية 

تصل بمسؤول منظمة االمم المتحدة لشؤون وانه شخصيا ا
الالجئين وعدد من اعضاء البرلمان، کمااعلم ممثلية حکومة 
اقليم کردستان بهذا االمر والتاکد من مصير الالجيء مراد 

  يوسف

2 االجئين نشرة )3(العدد

عدم يجب اعطاء حق اللجوء للعراقيين الذين رفضت طلباتهم باعتبارهم ضحايا االستبدادوالتميز والحرب و
استقرار



  

  1 بقية صنص کلمة دشتي جمال
ة العشرات بل الی ذلك الجهنم الذي يقضم يوميا حيا

ومئات االبرياء من المدنيين واالطفال والنساء، تلك 
االتفاقية التي تعلن بصراحة المتجارة بحياة الالجئين ، في 
الحقيقة انها وسمة عار في جبين حکومتي العراقية 
وحکومة اقليـم کردستان اللتان لم تستطيعا لحد االن ان 

کهرباء والماء توفرا الخدمات االساسية للمواطنين مثل  ال
والخدمات الصحية وحتی فشلوا في توفير االمن ووضع 
مستقر للحياة االجتماعية ،لكنه رغم كل ذلك  يوافقون 
ويمضون علی نصوص اتفاقيات تعلن فيها بصراحة 
االعادة القسرية لالجئين الذين استطاعوا ان ينجوا 

  . مهالك الموت والقتل في العراق بارواحهم من 
  

يف تحول حقوق االنسان الی ورقة سياسية بيد انظروا ک
 الحکومات وکيف تحاول هذه الحکومات التنصل منتلك

 المسؤوليـة تجاه ما تتعرض له الناس في العراق نتيجة هذه
الحرب الدموية وکيف تهاجم الحکومة العراقية من جالل
موافقتها علی الالعادة القسرية لالجئين  علی حياة المئات

وا من بلد يوصف وفق جميع قارير المنظماتالذين نج
االنسانية والمراکز الدولية بانه من اخطر بلدان العالم  وکل
 ذلك من اجل مصالحها االقتصادية والسياسية ،ان هذه
الحکومات ال تکن اي احترام لحقوق االنسان وقيمها وحيث
تحاول من خالل هذه االتفاقيات اعادة الالجئين العراقيين

 الی اتون الحرب الشرسة المريکا وحلفائها فيقسرا
  .العراق

لم ياتي في مخيلة سکان العراق ان يهاجموا بعضهم البعض
تحت تسميات الشيعة او السنة ويتقاتلون فيما بينهم ، اية
بالء جلبوها للعراق ،لقد ادعی هؤالء بانهم سوف ينشرون
عمالديموقراطية  والحرية  في الشرق االوسط وسوف ين

هذه االکاذيب التي.ه الديمقراطية  اهل العراق بنعمات هذ
اليمر يوم والتغتال او..اسمعوها العالم االجمع ، وانظروا 

يقتل فيه انسان ما و اليمر يوم دون عمليات االنفجارات
ان العسکرتارية واالغتياالت والهجمات العسکرية

فيوالحرب التي خلقتها امريکا والحکومة البريطانية 
العراق تحصد يوميا حياة العشرات من البشر، انتشارالفساد
االداري  والبطالة وانعدام الخدمات االجتماعية و بروز
عمليات اختطاف وسرقة البشر، کل هذه االمور تحولت الی
عمليات يتاجر فيها في العراق ،ويسود العراق اليوم

 ....الالاستقرار ويؤکد علی هذه الحقائق الفوضی

3 االجئين نشرة )3(العدد

الحقائق تقارير المنظمات االنسانية في العالم حيث تشرد
 اربعة ماليين  من العراقيين وهربوا من هذه االوضاع4

  .الماساوية
  ..اعزائي

ان سکان العراق لم يترکوا بلدهم فرحا ولجئوا الی البلدان
االخری ، انهم ضحايا الوضاع وظروف  قاهرة و دموية
افرزتها الحرب التي شنتها االدارة االمريکية مع الحکومة
البريطانية ، واليوم تطلب منا  الحکومة السويدية ان

 نعلن موافقتنا علینختار طريق العودة القسرية وان
العودة الی تلك االوضاع التي تسود فيها عمليات القتل

  .واالرهاب
ان بلدا مثل السويد کان مقررا ان يکون نموذجا الحترام

تقدير القوانين المتعلقة بحقوق االنسان ولکن بهذا القرار و 
وبهذه الخطوة فان الحکومة السويدية تدرج نفسها ضمن

ومات التي تهاجم حقوق الالجئين والتيقائمة الدول والحک
هي رکن مهم من ارکان احترام قوانين حقوق
االنسان،ولذلك علی السکان  واالحرار في السويد ان

  .يقفوا بوجه مثل هذه السياسات 
يعيش الکثير من الالجئين لسنوات عديدة في السويد وقد
اندمج اوالدهم واطفالهم في المدارس السويدية وتعلموا

ان ترحل هؤالء) مدرات(يها ورغم ذلك تحاول حكومة ف
الالجئين من السويد قسرا ، وقد ادی هذا النوع من

)ميوان عمر(القرارات الی انتحار احد الالجئين باسم 
  .خوفا من االعادة القسرية الی العراق

 عاما  يعاني اهالي کردستان  من السياسات17 الکثر من 
االتحاد الوطني والحزب(ن التعسفية للحزبين الحاکمي
ويحرمون من الحريات) الديمقراطي الکردستاني

ه السياسات الی تشرد السياسية و المدنية و وادت هذ
ولجؤ العشرات والمئات من سکان کردستان الئ السويد

هذه الحقائق فان الحکومة السويدية تدعي بان وبعکس 
ل فتحکردستان هي منطقة امنة ومستقرة وتحاول من خال

في مدينة اربيل ان تغطي علی هذه) غير رسمية(سفارة 
االمور وهذه الحقائق وان يهاجم علی حياة الالجئين في

  .السويد
وهنا اريد ان اطمنئکم بان عمر هذه السياسات الالانسانية
التي تمارس ضد الالجئين العراقيين و الکورد و

 استطعناااليرانيين واالفغان والصوماليين هي قصيرة ان
نحن االحرار ومحبي الجبهة االنسانية في العالم ان نوحد

االتحاد العام لالجئين(ونقوي صفوفنا ، ان الفيدراسيون 
يقف في الصفوف االمامية من اجل الدفاع عن) العراقيين

حقوقکم ويساند نضاالتکم  ونحن نمثل تيارا انسانيا
 الحکومةنناضل ضد السياسات العنصرية التي تنتهجها

السويدية ، وامل ان تکون اعتراضنا اليوم هي بدايات
لتاسيس حرکة عظيمة للتصدي لسياسات الترحيل في

و انا واثق باننا..الدول االخری مثل بريطانيا و سويسرا
لن نکون وحيدين حيث هنالك العشرات من المنظمات
االنسانية و االتحادات العمالية واناس احرار علی

  .لعالمي يتضامنون معناالمستوی ا
ان المستقبل بين ايدينا وهي رهن بتوسيع نشاطاتنا
واالستمرار بها حتی نرغم منظمة االمم االمتحدة واالتحاد
االوروبي والحکومة السويدية ان توفر حق االقامة و

  .البقاء للجميع 
   النصر لنضاالت واتحاد الالجئين

 انضموا الئ صفوف الفيدراسيون



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

4 االجئين نشرة )3(العدد

  1بقية ص  يفرضالفيدراسيون
 االجباري لالجئين العراقيين والکورد من السويد الطرد

وعبروا عن استعدادهم بالتعاون مع الحکومة السويدية في 
عملية المساعدة لدمج الالجئين مع الحياة في المجتمع 
 :السويدي، وقدم الوفد مطاليبهم والتي تظمنت النقاط التالية

  .الغاء  قرار الترحيل االجباري لالجئين الی العراق)آ
من الالجئين الذين منحوا حق 1400تجديد اقامات  ) ب

  .2005االقامة لمدة سنة واحدة في عام 
االلتزام بالمعايير و والقرارات االنسانية تجاه قضايا )  ج

الالجئين الذين اتوا من بلد تسود فيها الحرب و وانعدام 
  .االوضاع االمنية

م وعبر وفد وزارة الهجرة السويدية عن سروره بانه
اطلعوا عن قرب علی حقائق ملموسة ، وذکروا بان 
السويد هي من احدی البلدان التي ياتي اليها نسبة کبيرة 

  من الالجئين العراقيين 
وانهم لديهم سياسات العودة الطوعية لالجئين ، وحول 

  : مطاليب وفد الفيدراسيون ذکروا بانهم 
اليريدون اعادة الالجئين قسرا وانهم لديهم  )1

  . العودة الطوعية لالجئينسياسات
سوف يعيدون النظر بالمطاليب التي درجت في  )2

 فقرتي ب و ج و يرسلون 
  .بجوابهم الی الفيدراسيون

واکد وفد الفيدراسيون علی االلتزام بالممارسات 
المدنية والمعاصرة في سبيل تحقيق مطاليب الالجئين 
 العراقيين الکورد و من الناحية القانونية انتقد الوفد
بعض من الممارسات الخاطئة بحق المرضی 
والمسنين والنساء التي مارستها وزارة الهجرة 
السويدية ،کما قدم الوفد مذکرة الی تلك وزارة 
تضمنت مطاليب الالجئين وکذلك مجموعة من 
الوثائق والمذکرات التي قدمه الفيدراسيون في 

  .الشهور الماضية 
ال وهاللة وفي مساء نفس اليوم  وبحضور دشتي جم

رافع عقد مؤتمر صحفي في مرکز منظمة الدفاع عن 
حقوق المراة العراقية حيث اطلعوا الالجئين علی 
نتائج االجتماع مع وزارة الهجرة السويدية و اجرت 
اذاعة صوت امريکا لقاءا مع دشتي جمال بصدد هذه 

  .القضية

ظاهرة الالجئين في السويد،خطوة عظيمة من اجل ت
الغاء االتفاقية السرية بين الحکومة السويدية وحکومة 

...!!اقليم کردستان  
احتجاجا علئ سياسات الترحيل و طرد الالجئين قسرا واستجابة لنداء 

والمنظمة العامة لالجئين ) الفيدراسيون(االتحاد العام لالجئين العراقيين 
 ـ بال حدود ، نظم تجمع جماهيري کبير في السويد في يوم الاليرانيين

  .26.04.2008السبت المصادف ل 
 اربعمائة 400في هذه التظاهرة الکبيرة والتي شارك فيها مايقارب 
) الئحة اليسار( شخص،ومن ضمنهم عضوين من البرلمان السويدي 

( ظمةو من) اتحاد الجيء االفغان(والعديد من المنظمات االخری  مثل 
الحزب (و)الطلبة االشتراکيين في السويد (و) ال احد يعتبر غير قانوني

في السويد و شبکة )الحزب اليساري(و) االشتراکي من اجل العدالة 
 والعديد من الشخصيات والجهات االخری  من مدينة يوتوبوري 2008

  .الذين ساندوا التظاهرة االحتجاجية بجدية و بتضامن عالي 
ة بالتجمع في شارع ئارلدوف نويت ،ثم اتجهت سيرا بدات التظاهر

نحو مرکزالمدينة وخاللها ردد المشارکون الشعارات االحتجاجية 
اوقفوا سياسات طرد( ،) ال للترحيل ال للترحيل ، ( وباصوات عالية 

 ال لطرد الالجئين ، نعم لحق (،) حق اللجؤ حق انساني(، )الالجئين
ات والمطاليب التي فضحت سياسات وجلبت تلك الشعار) االقامة 

العنصرية للحکومة السويدية انظار المارة في الشوارع ومراکز المدينة 
  .وعبرالکثيرون عن دعمهم لتلك المطاليب

وعند وصول المسيرة االحتجاجية الئ مرکز المدينة قدم دشتي جمال 
يها کلمة ادان ف) الفيدراسيون( سکرتير االتحاد العام لالجئين العراقيين

وبشدة االتفاقيات السرية بين الحکومة العراقية والحکومة السويدية 
ان سياسات التالعب بمصير الالجئين { لطرد الالجئين حيث قال فيها

واستخدام قضيتهم ومصيرهم کورقة سياسية بين هذه الحکومات هي 
سلوکيات واعمال غير انسانية وتستوجب علينا ان نتصدی لها بکل 

ما اشار دشتي جمال في کلمته الی جهود الفيدراسيون ک} ....جهودنا
طرد الالجئين فيومساعيه من اجل الوقوف بوجه سياسات الترحيل و

 المنظمة العامة لالجئين الدول االوروبية ،ثم  قدم  توفيق محمدي من
الاليرانيين ـ بال حدود  کلمة تحدث فيها عن االوضاع االمنية 

د االجرامي للعمليات االرهابية التي تودي المتدهورة في العراق و الدور
 االدعائات الکاذبة  بحياة العشرات من البشر يوميا ، وفند في کلمته

للحکومة السويدية حول وجود االمن واالستقرار في العراق وقال ان 
الحکومة السويدية سترتکب جريمة بحق االطفال والنساء و المدنيين 

يـم ،تلی ذلك کلمات التضامن مع هذا الجح العزل الدين هربوا من 
عضو البرلمان ) هانس ليند(مطاليب الالجئين قدمت من قبل کل من

) برهان لونبري(  و2008من شبکة ) کريستوفر لونبري(السويدي و
من حزب ) ماکس اندرسن(من الحزب االشراکي من اجل العدالة و

جئين البيئة السويدي ،حيث اکدوا جميعهم دعمهم الکامل لحقوق الال
العراقيين في السويد، وقرا رفعت حلبجي کلمة اکد فيها علی ضرورة 
العمل المشترک بين المنظمات من اجل افشال االتفاقية بين الحکومة 
السويدية والحکومة العراقية ، کما قدم ريبوار حسين ممثل االتحاد العام 

کلمة شرح فيها ضرورات واهمية ) الفيدراسيون(لالجئين العراقيين 
توحيد صفوف الالجئين ومشارکتهم في الحمالت االعتراضية 
للفيدراسيون واالستمرار في تنظيم هذه التظاهرات االحتجاجية الئ ان 

باللغة الکردية ) هاوپشتي(تلغئ تلك االتفاقيات السرية قد اجری راديو 
وراديو الحزب الديمقراطي وعدد من الجرائد السويدية لقائات مع فعالي 

  .ون وبعض من المشارکين في التظاهرةالفيدراسي
وفي نفس اليوم عقدت  ندوة ل دشتي جمال سکرتير الفيدراسيون حول 
سبل توسيع وتقوية الحرکة االعتراضية لالجئين في السويد حيث اوضح 

 کريم  و ريبوار حسين في هذه الندوة الخطوات  کل من کاوه
جنة تساند مسؤول الضرورية في االيام القادمة حيث قرر علی تشکيل ل

الفيدراسيون في يوتوبوري والقيام بتنظيم احتجاج امام احدئ مراکز 
اعتقال الالجئين وكذلك امام السفارة العراقية ومکتب حکومة اقليم 
کردستان واکد المشارکون علئ اهمية الحضور االعالمي وجلب 

 !اقتدار الالجئين في تنظيمهم  .التضامن من االحزاب والمنظمات


