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جتماع في البرلمان البريطاني حول سياسة ا
 طرد الالجئين العراقيين 

استمرارا للحملة التي نظمها اتحاد الالجئين العراقيين لمواجهة سياسة
الحكومة البريطانية تجاه طرد الالجئين العراقيين من الناطقين

  . بالعربية و الكردية
يتحدث. آدونالدنظم هذا االجتماع عضو البرلمان البريطاني جان ما

- في االجتماع جين المبرت عضو البرلمان االوربي، دشتي جمال
رئيس االتحاد العام لالجئين العراقيين، جاآلين بارليفيت ممثل االمم
المتحدة في بريطانيا المختصة بشؤون الالجئين، و تيم فينش ممثل
مجلس الالجئين في بريطانيا و بمشارآة عدد من ممثلي المنظمات

نسانية و منظمات الالجئين، منظمة العفو الدولية، و ممثلياال
 . و الدعوة مفتوحة للجميع. اتحادات العمال البريطانية
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  . ومكان التجمع للبرلمان.  Westminster - اقرب محطة انفاق
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رئيس التحرير:عرفان آريم 

 البريد الالآتروني:
arfan96@yahoo.de 
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POBOX1575 

ILFORD,IG1 3BZ,LONDON,UK 
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في تظاهرة جماهيرية االتحاد العام لالجئين 
يذکر حکومة اقليم ) الفيدراسيون(العراقيين 

کردستان باتفقاتهم السرية العادة وطرد الالجئين 
  والتالعب بمصيرهم

  
  نظم االتحاد العام لالجئين17.04.2008 يوم االثنين المصادف في

العراقيين في مدينة لندن تظاهرة احتجاجية امام مکتب حکومة اقليم
کردستان لتذکيرهم باالتفاقيات السرية التي ابرموها وبمشارکة الحکومة
العراقية مع الحکومة البريطانية العادة الالجئين وطردهم من هذا البلد،

ترديد الشعارات من قبل المشارکين باللغاتبدات التظاهرة بالقاء و 
تعذيب وايذاء{ الکردية والعربية واالنگليزية حيث کانت عبارة عن 

الالجئين وضربهم عمل مدان، التستخدموا المطارات امام الحکومات
االوروبية العادة الالجئين ،التستقبلوا الالجئين الذين اعيدوا قسرا، الغوا

ك  رددتاالتفاقيات السرية التي  تتالعب بمصير الالجئين الکورد،وکذ
والقی دشتي جمال سکترير االتحاد العام لالجئين} ..شعار ال للترحيل

کلمة  وضح فيها  المساعي والجهود الذي بذلها) الفيدراسيون(العراقيين 
الفيدراسيون في الشهرين المنصرمين بصدد التصدي لسياسات ترحيل

لحکومات االوروبية واشار في کلمته الی دورالالجئين الکورد من قبل ا
السلبي لحکومة اقليم کردستان في عملية ترحيل الالجئين الکورد
وتقديمهم التسهيالت للحکومات االوروبية في هذا المجال ، وادان دشتي
جمال االعمال والسلوکيات الالنسانية لقوات االمن التابعة لحکومة اقليم

رب الالجئين الکورد واالعتداء عليهم عندکردستان وذلك لقيامهم بض
اعادتهم قسرا الی کردستان ،وطمئن دشتي جمال  الالجئين و ذويهم
المشارکون في التظاهرة  بان التظاهرات واالحتجاجات التي ينظمها

  الفيدراسيون سوف تستمر
 3الى ص

 نعم لحق الجوء...للترحيل  ال



  

ا اليحق الي دولة ان تغلق وتسد حدوده
 بوجه الالجئين والمهاجرين

االمريکي وحلفائها فيالتي تمارسها سلطة االحتالل 
  .العراق
   اعزائي

ان الحکومة العراقية والتي هي صنيعة سلطة االحتالل
االمريكي ال تمتلك ادنی الحق والشرعية في ابرام

فاقيات سرية مع الحکومة السويدية العادتنا قسرياات
والتالعب بمصيرنا نحن الالجئين العراقيين، انها

 من الحکومة العراقية إليصال تلك خطوة خطيرة
الهجمات واالعتدائات الى بقية الالجئين العراقيين في
الدول األوروبية االخری، آما انها تشجع الحکومات

ت السرية واالتفاقياتعلی تطبيق تلك المؤامرا
لذلك  من واجبنا ومن مهامنا اآلنية.  المافياوية

والفورية ان نفضح ونکشف تلك المؤامرات و نعلن
عن رفضنا واستيائنا  تجاه تلك السياسات التي تتاجر

  .بمصيرنا وحياتنا ونتصدى لها بكل قوانا
ومن هنا تاتي ضرورات الحضور الميداني ، اذا کانت

سويدية تحاول وبالتعاون مع الحکومةالحکومة ال
العراقية  ان تعرض حياتنا نحن الالجئين العراقيين الى
الخطر ،فاننا على يقين باننا لسنا وحدنا في ميادين
وساحات التصدي، حيث ان هنالك قوة عظيمة من
االحرار والتقدميين وعشرات من المنظمات المدافعة

ابات العماليةعن حقوق الالجئين واالتحادات والنق
واالحزاب والمنظمات اليسارية واالنسانية تتحالف
معنا وتدعم حقوقنا االنسانية وتناضل معنا من اجل
التصدي لسياسات الطرد واإلعادة القسرية ومن اجل

  .تحقيق مطالبنا في حق اإلقامة والبقاء
يقف االتحاد العام لالجئين العراقيين  بجانبکم مثلما

اجد في الصفوف االمامية لنضاالتکمفعل من قبل ويتو
ومن اجل الدفاع عن حقوقکم  ويبذل قصاری جهده من

  .اجل تحقيق مطاليبکم
ان االتحاد العام لالجئين العراقيين يتصدی للسياسات
العنصرية والتفرقة التي تمارسها الحکومة السويدية
ونظم العديد من الحمالت في الدول االوروبية االخری
في هذا الصدد من اجل ايقاف والغاء سياسات طرد
الالجئين العراقيين، من بريطانيا  الى کندا و فنلندا

  .را وألمانيا وهولندا والنرويج وسويس
 وفي الوقت الحالي  شرع االتحاد العام لالجئين
العراقيين بتنظيم حمالت في مدن استکهلم  و ويتوبري
من اجل الغاء االتفاقيات السرية بين الحکومة العراقية
والحکومة السويدية والتي تتضمن االعادة القسرية
فلالجئين العراقيين، ادعوآم لالنضمام الى صفو

اعتراضاتنا ومظاهراتنا من اجل تحقيق مطالبنا
وتدعموا حمالتنا، انه السبيل الواقعي والوحيد لبناء

 حياة افضل لنا

من دشتی جمال سکرتير االتحاد العام لالجئين
العراقيين

الی الالجئين العراقيين في السويد

  ايها االعزاء واالصدقاء 
 االمني تسود مجملفي العراق حيث الزالت الفوضی والفلتان

نواحي الحياة وال توجد حکومة تمثل السکان وتعبر عن مطالبهم
وتحقق لهم الحريات المدنية والفردية وحيث لم ينتهي االحتالل
والحرب واالقتتال الطائفي والمذهبي بعد ولم تتوفر لحد االن
الخدمات االساسية للحياة اليومية مثل الماء والکهرباء ولم تعد

االلوف من العوائل والسکان الذين شردوا من بيتوهم نتيجةمئات 
الحرب واالقتتال الطائفي في المدن المختلفة داخل العراق،
وبالرغم من کل تلك المآسي والصعوبات بدأت الحکومات

العودة(المتحالفة مع امريکا مثل بريطانيا والسويد وتحت اکذوبة 
الالجئين العراقيينبشن هجمة شرسة علی المئات من ) الطوعية

وإعادتهم قسريا الی العراق وذلك وفق اتفاقيات سرية مع الحکومة
تشن تلك الهجمات علی حقوق الالجئين في. الحالية في العراق

الوقت الذي يعتبر العراق من البلدان الغير آمنة وتسود فيها
الحرب واإلرهاب واالقتتال الطائفي وذلك وفق تقارير معظم

لمنظمات الدولية والمهتمة بحقوق االنسان واألوضاعالمراکز وا
السياسية في العالم، لذلك من الضروري ان نتصدی لهذه
السياسات ونبطل مضامينها التي تنال من حقوق الالجئين
العراقيين، ونحشد قوانا ونوحد صفوفنا وبمؤازرة المنظمات

  .االنسانية في العالم والتي تدافع عن حقوق الالجئين 
 قرارات طرد الالجئين العراقيين واعادتهم قسريا من قبلان

الحکومة السويدية والحکومات األخرى في اوروبا هي استمرار
تحاول هذه. لسياسات االعتداء علی حقوق االنسان في تلك الدول

الحکومات ان تتنصل من المسؤولية تجاه النتائج  والکوارث
في االحتالل االمريکياالنسانية التي جلبتها سياسات الحرب و

العراق، وتسعی من خالل هذه السياسات الى استغالل قضيتنا نحن
الالجئين العراقيين کورقة سياسية في شؤونها الداخلية ومن اجل
مطامعها االقتصادية دون مراعاة ابسط القواعد واألعراف
االنسانية  وتبرهن بذلك علی کذب وبطالن کل ادعاءات

مات حول الديمقراطية واحترامها لحقوقوصيحات  تلك الحکو
  .االنسان

ان تلك القرارت هي بمثابة تطبيق لسياسات الموت الجماعي علی
العراقيين وحصر السکان تحت رحمة البقاء في دوامة الموت التي
  .تسود في العراق وهي اعتراف بشرعية سياسات القتل االنساني

....

ذلك بسبب الديانة االفراد الذين يتعرض حياتهم الی المخاطر والقمع واالهانة من قبل الدولة والجهات الغير الحکومية  و
 اوالمعتقدالسياسی اوالمشاکل االجتماعية واالقتصادية يجب ان يمنح هؤالء حق اللجؤ
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تقرير حول مشارکة الفيدراسيون في المسيرة 
  الحاشدة في مدينة زيورخ االحتجاجية

 .19.04.2008السويسرية بتاريخ 

) حق االقامة للجميع( و باشراف منظمة19.04.2008بتاريخ  
السويسرية نظمت تظاهرة حاشدة في مدينة الزيورخ احتجاجا 
علی السياسات العنصرية التي تمارسها الحکومة السويسرية 

شدة والتي منذ عام و نصف، شارك في التظاهرة جماهير حا
قدرت حجمها بانها من اکبر التظاهرات في عشر سنوات 

  .االخيرة
تجمع المتظاهرون في المحطة المرکزية للقطارات بمدينة 

 اربعة االالف مشارك، 4000زيورخ والتي قدرت اعدادها ب 
بدات التظاهرة بکلمات الترحيب والتي قدمت بمختلف اللغات ، 

ة الکردية حيث شرح فيها وقدم احمد علي کلمة ترحيب باللغ
اسباب ودواعي هذه  التظاهرة،وکان اولی الکلمات التي قدمت 

) الفيدراسيون(کانت کلمة االتحاد العام لالجئين العراقيين 
قراها جمال کوشش باللغة االلمانية ، تقدمت المسيرة الالفتات 
والشعارات التابعة للفيدرسيون والتي جلبت انظار المشارکين 

في المدينة ، وقد شارك الالجئون العراقيون بصورة والمارة 
وزعت االالف نسخ من البيانات وبلغات . نشطة وحيوية 

مختلفة حول االوضاع السيئة التي يعاني منها الالجئون ، وقد 
اشار العديد من المتحدثين الذين قدموا کلماتهم الی تلك 
 االوضاع المزرية ومنهم امراة صومالية حيث قالت انها 

 في سويسرا ولم تمنح لحد االن حق 1992تعيش منذ  عام 
االقامة والبقاء في هذا البلد ،کما تحدث حسام علي عن 
الصعوبات التي يعيشها الالجئون في مخيمات اللجؤ والتي 
التتوفر فيها الخدمات بصورة کافية ويسکن کل ستة اشخاص 

و ..... شخصا 120في غرفة واحدة وهنالك مطبخ واحد ل 
  .لعديد من المشاکل االخری ا

اليومية تقريرا حول التظاهرة ) فوتس(وقد نشرت صحيفة 
واجری مقابلة مع جمال کوشش حول اوضاع الالجئين 
العراقيين والنشاطات التي ينظمها الفيدراسيون في الدفاع عن 

  .حقوق الالجئين
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الفيدراسيون سوف يقود تظاهرة احتجاجية امام 
 البرلمان السويدي

  
احتجاجا علی االتفاقيات السرية بين الحکومة العراقية والحکومة
السويدية لترحيل الالجئين العراقيين ،اعلم عثمان بابان سکرتارية

بان الفيدراسيون) الفيدراسيون(االتحاد العام لالجئين العراقيين 
راك مع منظمة الدفاع عن حقوق المراة العراقية  سوفوباالشت

ينظمون تظاهرة احتجاجية امام البرلمان السويدي وذلك في يوم
 و انهم سيديمون احتجاجهم29.04.2008الثالثاء والتي تصادف 

  .الربعة ايام اخری وذلك بتنظيم اضراب احتجاجي 
وقيت التاليلالشتراك في التظاهرة يرجی الحضور علی العنوان والت

:  
  التجمع في 

. ومنها تتوجه المسيرة نحو البرلمان السويدي
Serglstorget من الساعة29.04.2008 يوم الثالثاء المصادف 

  عصرا      19.00 الی الساعة 16.00
للمعلومات يرجی االتصال باالرقام التالية

0704532270،0739084190.  
  ذکر حکومة اقليم کردستاني ..1بقية ص

تستمر وباسلوب حضاري ومتمدن من اجل ايقاف سياسات الترحيل،
وبعدها القت کل من سميرة احمد من منظمة النساء الالجئين من
کردستان وگونا سعيد من مرکز الشرق االوسط لحقوق المراة کلمات

اسو(الدعم والمساندة لحقوق الالجئين ومطاليبهم  ، وقد  کرر کل من 
ترديد الشعارات باللغتين العربية والکردية) گوران و السيدة گيالس 

دشتي جمال وخسرو ساية( امام التظاهرة ،ثم قام وفد مؤلف من 
بالنيابة عن المشارکين في التظاهرة بالدخول الی) وسميرة احمد 

مکتب حکومة اقليم کردستان وتسليمهم مذکرة احتجاج تضمنت ايضا
ئين، وقد تحدث الوفد الی  ممثلية حکومة اقليم وذکرهممطاليب الالج

بان هذه التظاهرة هي من اجل تذکيرهم بضرورة المراجعة والتخلي
عن سياسات التعاون مع الحکومات االوروبية لترحيل الالجئين
وبتخفيف الضغوطات التي يفرضونها علی الالجئون، وسوف يستمر

االحتجاجات امام مکاتبالفيدراسيون بتنظيم هذه االنواع من 
حکومة االقليم في الدول االوروبية االخری اذا ما اصرت  حکومة
اقليم کردستان علی  تنفيذ هذه السياسات، وفي المقابل وعد  خاني
مکرياني ممثل حکومة اقليم بايصال المذکرة الی  المسؤولين في

  .الحکومة 
 وغطتواستغرقت التظاهرة واستمرت لثالث ساعات متواصلة

احداث التظاهرة العديد من القنوات والمحطات التلفزيونية  والصحف
  ).قناة العربية ، کردسات تي ڤي،اسو تي ڤي ،کردستان نوی( منها 

 

 !اقتدار الالجئين في تنظيمهم

!حق اللجوء من حقوق االنسان   



 
اوقفوا ( وردد المشارکون في التظاهرة شعارات 

) حق اللجؤ ،حق انساني(،) الجئون الکوردترحيل ال
ال (،)العراق غير آمن ،کردستان غير مستقرة( ،

و کرر کل من سورمة حميد ) للترحيل ،ال للترحيل
  . سعيد ترديد الشعارات باصوات عالية وارام حمه

 وفي نهاية التظاهرة قدم وفد مؤلف من ممثلي 
سميرة احمد ، السيدة ( المنظمات ضمنت کل من

مذکرة احتجاجية  ) ير،عدنان کوچر،دشتي جمالشل
باسم  المنظمات والجمعيات واهالي الالجئون 
المرحلون و الجالية الکردية الئ وزارة الداخلية 
البريطانية وکذلك  مجموعة من  قوائم التواقيع لدعم 
مطاليب الالجئين، وقد حضر العديد من المحطات 

 نشروا التلفزيونية ومراسلي الصحف والجرائد و
تلفزيون سنا ( التقارير حول تلك المظاهرة ومنها 

الفضائية ، تلفزيون الفيدراسيون،زاگروس تي ڤي ، 
روز تي ڤي، جريدة کردستاني نوي ،جريدة روزنامة 

).              ، جريدة غارديان البريطانية 
واشرف علئ تنظيم التظاهرة لجنة من المنظمات 

اد العام لالجئين العراقيين االتح: التالية 
، منظمة حلبجة ضد انفلة وابادة الشعب )الفيدراسيون(

، منظمة الجئي نساء )چاك( الکردي
کردستان،الجمعية الکردية في پۆرثسموس، الجمعية 
الکردية في ليدز، الجمعية الکردية في شيفلد، الجمعية 
الثقافية الکردية في کيرکليس، منظمة منبر 

ية الکردية لشرق کردستان کيرکليس، کردستان،الجمع
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4 ن االجئي رة نش )1(العدد

بمشارکة جين المبرت عضوة البرلمان االوروبي ، 
وبالتضامن مع المنظمات والجمعيات الکردية، االتحاد العام 

ينظم تظاهرة احتجاجية في ) الفيدراسيون(لالجئين العراقيين 
  مدينة لندن ضد سياسة الترحيل

 
 العام لالجئين العراقيينضمن الحملة االحتجاجية التي يقودها  االتحاد

في الوقوف بوجه سياسات الطرد و الترحيل االجباري التي تمارسها) الفيدراسيون(
الحکومات االوروبية ضد الالجئين الکورد، نظم االتحاد العام لالجئين العراقيين

 وبالتضامن مع العديد من المنظمات11.04.2008بتاريخ ) الفيدراسيون(
وباشتراك جين المبرت عضوة البرلمان االوروبي تظاهرةوالجمعيات الکردية 

  .احتجاجية امام وزارة الداخلية البريطانية في لندن 

 سعيد ممثل الفيدراسيون في مدينة ليستر في بداية التظاهرة  رحب ارام حمه
بالحاضرين  وتحدث عن االوضاع السياسية في کردستان وعن دور ونشاطات

دينة  في الدفاع عن حقوق الالجئون الکورد ،ثم قرا علیالفيدراسيون في تلك الم
الحاضرين برامج التظاهرة االحتجاجية ،تلی ذلك کلمة دشتي جمال
سکرتيرالفيدراسيون حيث شرح فيها االوضاع السياسية واالمنية الصعبة التي تمر
بها  العراق وکردستان وتوافق الحکومات االوروبية علی سياسات الترحيل

ري لالجئين  وکيفية استخدام قضية الالجئين من قبل تلك الحکومات کورقةاالجبا
سياسية ، واشار في هذا الصدد الئ االتفاقيات السرية بين الحکومات االوروبية
والحکومة العراقية وحکومة اقليم کردستان ،کما تحدث دشتي جمال عن نشاطات

ياسات تعاون حکومة اقليموالحمالت االحتجاجية التي نظمها الفيدراسيون ضد س
کردستان وترك مطاراتهم في خدمة تلك الحکومات الجل تنفيذ عملية اعادة وطرد
االالجئون الکرد، واکد دشتي جمال في کلمته الئ اهمية دعم نشاطات الفيدراسيون
ودعم حمالته في مسالة الدفاع عن حقوق الالجئين وکيف ان الفيدرسيون و

االنسانية في السويد استطاع ان يقف عملية طرد احدبالتضامن مع المنظمات 
الالجئين ،و قدمت جين المبرت کلمة اکدت فيها دعمها لمطاليب الالجئين وادانت
فيها السياسات الالنسانية للحکومات االوروبية ضد الالجئين العراقيين ،و تحدث

جئينالئ الحاضرين واکد دعمهم لمطاليب الال) چاك(عدنان کوچر من منظمة 
  .وعلئ اهمية تضامن المنظمات والجمعيات من اجل تحقيق تلك المطاليب

کما تحدث توم دود من منظمة مجلس الالجئين  و کارين جنسن من اتحاد عمال
النقل  وکرروا دعمهم للحقوق المشروعة لالجئين ، کما قرات  رسائل دعم من

رستل الئ التظاهرةمخيمات الالجئين من مدن کارديف ، نيوثورت،سوانزي و ب
 .والتي ارسلت عن طريق عمر سرسبي
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