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ن بعد ستة ساعات من التصدي واالعتصام امک
!ايقاف ترحيل الالجيء امير گول   

االتحاد العام لالجئين (اعلم ريبوار حسين سکرتارية الفيدراسيون 
 اعوام في 6بان الالجيء امير گول والذي يعيش منذ ) العراقيين

السويد وهو معوق جسديا کان مقررا ان يرحل اجباريا من السويد 
فعالي الفيدراسيون الی بغداد ومنها الی کردستان ولکن بعد ان علم 

قاموا مباشرة وبالتعاون مع عدد من المنظمات االنسانية في السويد 
)  ، المنظمة العامة لالجئين االيرانيين 2008شبکة اللجؤ (تظمنت 

بتنظيم اعتصام امام المرکز الذي اعتقل فيه امير گول محمد، 
واغلق المعتصمون الشارع الذي يمر من امام امرکز االعتقال 

وقفوا کتفا بکف في صف عريض ولم يسمحوا للسيارة التي حيث 
حاولت ان تنقل الالجيئ امير گول محمد الی المطار وکذلك اغلق 

 3ص.... عدد اخر من المشارکين في االعتصام بسياراتهم
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اجتماع الفيدراسيون في البرلمان البريطاني خطوة
مهمة من اجل ايقاف سياسات ترحيل الالجئين 

العراقيين من قبل الحکومات 
االوروبية

  
تحاد العاماال( واستجابة لدعوة الفيدراسيون 29.04.2008بتاريخ 

عضو البرلمان البريطاني) جان ماکدونالد(وبضيافة ) لالجئين العراقيين
،عقد اجتماع في البرلمان البريطاني لبحث کيفية التصدي لسياسات

عضوة البرلمان) جين المبرت(ترحيل الالجئين وحضر االجتماع 
(ممثل منظمة االمم المتحدة لشؤون الالجئين و) جاکو لين(االوروبي و
  ).االتحاد العام لالجئين العراقيين( سکرتير الفيدراسيون ) دشتي جمال

مسؤول العالقات الخارجية لالتحاد)  جورج بنيت(افتتح االجتماع السيد 
العام للنقابات العمالية و رحب بالحاضرين ،وبعدها قدم دشتي جمال
کلمة موجزة  شرح فيها کيفية العمل والخطوات الضرورية من اجل

قاف عمليات ترحيل الالجئين العراقيين والکورد في الدول االوروبيةاي
مثل بريطانيا والسويد والمانيا وعرض عدد من االقتراحات لکي تقدم
للبرلمانيين  في بريطانيا والدول االوروبية وکذلك  لمنظمة االمم المتحدة

توقد قبل تلك االقتراحا) سوف ينشر نص الکلمة قريبا(لشؤون لالجئين
من قبل المشارکون وذلك بعد اضافة بعض من االقتراحات و االدالء

  .ببعض المالحظات حولها
ثم تحدث جان ماکدوالند والعضو في البرلمان البريطاني حول تلك

 سياسات حزب العمال البريطاني  و وزارة القضية وانتقد بشدة  في کلمته
سند لتلك القضية وذلكالداخلية البريطانية ووعد بجلب اکبر الحماية وال

في صفوف اعضاء البرلمان من حزب العمال والذي يمتلك اکبرعدد من
المقاعد  في البرلمان البريطاني وکذلك بعقد جلسة خاصة في البرلمان

  4ص ...
                     

 نعم لحق الجوء...للترحيل  ال



  

؟ لماذا يضطر..الی اختيار طريق الهجرة والتشرد
هؤالء علی تحمل متاعب السفر في الطرقات الشيقة
والعصيبة ورغم الممارسات الفضيحة للشرطة

؟ ولماذا...وشبكات المافيا في الدول التي يمرون بها
کل مايمتلکون في حياتهم منيضطر هؤالء الئ بيع 

؟ واذا کان العراق..اجل تکاليف السفر والهجرة 
يعتبر بلد امنا، فما هي هذه الالقتتاالت  التي تجري

؟ هل ان سکان العراق قد اصابهم..يوميا   هناك 
الجنون لکي يترکوا بلدهم و يرحلوا عن مدنهم

؟ ولکن اذا لم تکن..ويتخلون عن آعزائهم ومعرافهم 
جوهر القضية اختيار مکان ومؤی امن لالبتعاد عن
عمليات  القتل و والنفجارات واالغتياالت اليومية
والعيش في بلد مستقر فهي في االساس ليس شيئا

  .اخرغير تلك الحقيقة 
  ايها االعزاء 

هدفا اليوم من هذا االجتماع هو کيفية العمل من اجل
جئينالتصدي لسياسات الترحيل االجباري  لال

العراقيين وايقاف تلك الممارسات بحقهم  وتخفيف
الضغوطات علی حياتهم ، وکذلك کيف يمکن ان نعمل
معا من اجل تحقيق تلك المطاليب ، انا براي علينا ان
نختار لجنة من المجتمعين هنا لکي  تعمل علی هذه

  :المستويات وتعمل بهذه االتجاهات التالية
تحاد العام لالجئيناال(ندعم حملة الفيدراسيون 

والتي شرعت في الدول السويد وسويسرا) العراقيين
وبريطانيا وکذلك االتصال والعمل مع البرلمانيين
عمالية في تلك والشخصيات السياسية واالتحادات آ
البلدان حتی تضطر حکومات الدول االوروبية وتوقف
عمليات ترحيل الالجئين وتعترف بان العراق بلد غير

  .امن
مطالبة منظمة االمم المتحدة لشؤون الالجئين بعدم 
السکوت تجاه عمليات الترحيل القسري لالجئين 
العراقيين والزام الدول االوروبية باحترام قوانين 
اللجؤ وخاصة قانون قوانين ميثاق الجنيف لحقوق 

تذکير الحکومة ، 1951الالجئين والصادر في عام 
لحرب واالحتالل البريطانية بکونها احدی اطراف ا

في العراق وعليها ان تاخذ بنظر االعتبار مسالة 
حقوق الالجئين العراقيين وتتعامل مع تلك المسالة من 

 .جانب انساني
تقديم مذکرة باسم جميع منظمات الالجئين والمنظمات
الالنسانية الی البرلمان االوروبي  يطالب فيها بوقف

غط عنهمترحيل الالجئين العراقيين وتخفيف الض
وتکلف جين المبرت بايصال هذه المذکرة الی رئيس
البرلمان االوروبي  ويقدم نفس المذکرة الی البرلمان

 .البريطاني عن طريق السيد جون ماکدونالد
 البدء بتنظيم حملة واسعة لجلب الدعـم ضمن 
صفوف اعضاء البرلمان في حزب العمال البريطاني 

عراقيين وطرح هذة وحزب الخضر لمسالة الالجئين ال
المسالة في البرلمان البريطاني و کذلك دعم حملة 
الفيدراسيون لوقف ترحيل الالجئين من الدول 

  .االوروبية االخری مثل السويد و المانيا
 تدعيم الحملة االذي بدءه االتحاد العام للنقابات 
العمالية في بريطانيا والتي تطالب بتوفير اجازة حق 

 3ص.. ...العمل لالجئين

ما الذي يجب ان نفعله من اجل االيقاف التام
؟..لسياسات الترحيل االجباري لالجئين

االتحاد العام (سکترير الفيدراسيون ) دشتي جمال(کلمة  
في البرلمان البريطاني حول في اجتماع  ) لالجئين العراقيين

قضية ترحيل الالجئين العراقيين والذي عقد بتاريخ 
29.04.2008.

في البداية وباسم الفيدراسيون اشکر السيد جون ماکدونالد علی 
تنظيمه لهذا االجتماع المهم،واشکر کذلك الموجودين بحضورهم 
معنا واشکر ايضا جميع المنظمات والجهات والشخصيات التي 

 مطاليبنا ومساعينا ووقفت معنا من اجل الدفاع عن حقوق دعمت
الالجئين وايقاف عمليات الترحيل االجباري لالجئين ،امل ان 
تکون نتائج هذا االجتماع بمستوی االنتظارات وتطلعات االالف 
من الالجئين العراقيين والکورد القابعين في السجون ليست في 

  .وروبيةبريطانيا فقط انما في معظم الدول اال
انا هنا الاريد ان اتحدث عن الحملة التي بداتها الحکومة 
البريطانية قبل ثالثة سنوات ضد الالجئين الکورد في بريطانيا، 
والجميع علی علم بما تقوم بها الحکومة البريطانية بفرض 
الضغوطات علی الالجئين العراقيين وکيف تستخدم قضية 

لح سياسية مختلفة وتحت الالجئين کورقة سياسية من اجل مصا
ات منعدد من التبريرات،و فقط للتذکير اود ان اقول بان العشر

الالجئين الکورد العراقيين قد تم ترحيلهم بشکل متعسف وباسلوب
مقزز وبعکس جميع االعراف والقوانين الدولية والمتعلقة بحقوق
االنسان الی العراق وقد استخدمت في هذه العمليات الطائرات

  . سکرية وشيد ايادي الالجئين  بمکبالت الحديديةالع
و رغم حرمان الالجئين من حق التعليم و الضمان الصحي اقدمت
الحکومة البريطانية علی انشاء مراکز اعتقال وحبس الال جئين
في تلك المراکز،وتحاول حکومات اخری ان تمارس نفس
ذهالسياسات ومنها الحکومة السويدية وااللمانية ، وکل ه

السياسات والممارسات تمارس بحق الالجئين تجري باتفاقات
مبرمة بين الحکومة العراقية وحکومة اقليم کردستان  من جهة

  .وحکمومتي السويد وبريطانيا من جهة اخری
ان االدعائات التي تجري من خاللها تنفيذ هذه االنواع من

 وبان)معظم مناطق العراق آمنة (االتفاقيات والتي تقول بان 
التزال تتعامل بها) منطقة اقليـم کردستان هي آمنة و مستقرة (

الالنسانية ضد الالجئين، وهنا اود ان للتغطية علی تلك السياسات
آذا کانت تلك االدعائات صحيحة فلماذا اطرح سؤاال بهذا الصدد

 يضطر العشرات من  سکان مناطق العراق وکردستان

2 االجئين نشرة )2(العدد

 هم باعتبارهم ضحايا االستبدادوالتميز والحرب وعدم استقرار رفضت طلبات الذينيجب اعطاء حق اللجوء للعراقيين
 



ئرة وعبرت من خاللها عن استياء منظمتهم من اجرائات دا 

   .الهجرة في السويد وممارسات الشرطة السويدية

وطالبت بالحضور والتواجد في هذه التظاهرات من اجل 
ايقاف عمليات الترحيل االجباري لالجئين الذين اتوا من بلد 
تسود فيه الحرب و القتال، وذکرت السيدة بسعاد النشاطات 

مراة التي يقوم بها الفيدراسيون ومنظمة الدفاع عن حقوق ال
في العراق لدفاعهم عن حقوق الالجئين العراقيين بالتقدير 
  وشکرتهم علی فعالياتهم وتمنت النجاح لکل المنظمات التي

  .تعمل في هذا المجال
وشرعت التظاهرة بالسير من الشارع الرئيسي ومنها الی 
الحديقة الملکية ثم الی امام البرلمان السويدي ،وردد 

اوقفوا ترحيل ( ة الشعارات المتظاهرون خالل المسير
حق ) ( العراق بلد غير امن) ( الالجئين العراقيين فورا
حيث عملت تلك الشعارات اصدائا ) االقامة والبقاء للجميع

وسط العاصمة السويدية استکهلم ، وعند وصول المسيرة 
االعتراضية الی امام البرلمان السويدي تحدث مرة اخری 

ت ، وحضر عدد من المحطات ممثلوا المنظمات التي شارک
التلفزيونية والراديو التظاهرة  وقدموا تقارير عنها ومن تلك 

  ومحطة 1المحطات قناة کوردسات الفضائية ، راديو بي 
العامة التي اجرت مقابالت مع عدد من المشارکين ) زايةلة(

  . في التظاهرة والتي بثتها مباشرة
  بابان عثمان 

في ) د العام لالجئين العراقييناالتحا(ممثل الفيدراسيون 
  .السويد

29.04.2008 

   
الغاء االتفاقيات   ما الذي يجب ان نفعله1 صبقية

السرية التي ابرمت بين الحکومة العراقية وحکومة اقليم 
 .کردستان الحکومة البريطانية لترحيل واعادة الالجئين

ان الجبهة التحررية والتقدمية واالحزاب والبرلمانيين 
يعون ان يتحولوا الی سند عظيم ومتين لحملتنا وتمنياتي يستط

بان ينجح اجماعنا اليوم بتوحيد جهودنا و ان يبني اساسا 
متينا لبدايات ظهور حرکة اجتماعية واسعة تبعد مخاوف 

 .ومصائب الترحيل ولطرد االجباري عن حياة الالجئين
  وشکرا لکم

  دشتي جمال 
  ).م لالجئين العراقييناالتحاد العا(سکرتير الفيدراسيون 

29.04.2008  
  
  
  
 

3 نشرةاالجئين )2(العدد

) االتحاد العام لالجئين العراقيين(فعاليات الفيدراسيون 
ومنظمة الدفاع عن حقوق المراة في العراق، اليقاف 

.ري لالجئين العراقيين في السويدسياسات الترحيل القس

  
استجابة لنداء الفيدراسيون ومنظمة الدفاع عن حقوق المراة في 
العراق وبعد سلسلة من الفعاليات التي انجزت ومنها االجتماع 

 08.04.2008بين المنظمات والمحاميين والالجئين في يوم الموسع 
(  في المطار الدولي15.04.2008والتظاهرة التي نظمت في 

لمنع ترحيل الالجيء محمد سرحان قسرا الی بغداد، نظم ) ئارلندا
 بعد 16.00 في الساعة 29.04.2008تظاهرة حاشدة في يوم 

ستوکهلم ، بدات الظهر امام البرلمان السويدي في مرکز مدينة 
مسؤولة منظمة الدفاع عن حقوق ) هاللة رافع(التظاهرة بکلمة القتها

المراة في العراق  حيث رحبت فيها بالحاضرين و وشرحت 
االوضاع السيئة الذي يعيشها الالجئين العراقيين في السويد 
والسياسات الالنسانية للحکومة السويدية باقدامها علی الترحيل 

 العراقيين،واکدت في کلمتهما بان منظمة الدفاع القسري لالجئين
حقوق المراة في العراق والفيدراسيون سوف يقفون في الصفوف 
االمامية للدفاع عن حقوق الالجئين العراقيين وسوف يواصلون 
مساعيهم الی ان تکف الحکومة السويدية عن هذه االجرائات 

ها بانه علی التعسفية بحق الالجئين، وذکرت هاللة رافع في کلمت
الرغم المساعي الذي بذلتها منظمتهم والفيدراسيون خالل عالقاتهم 
بالمنظمات والجهات المسؤولة في الحکومة الی ان الحضور 
الواقعي لالجئين للمطالبة بحقوقهم انفسهم وايقاف سياسات الترحيل 
االجباري لها اهمية اکبر من هذا المجال،وتحدثت کذلك عن 

 واالمنية  المتردية في العراق تحت سلطة االوضاع السياسية
للحياة في  االحتالل والميليشيآت المسلحة وانعدام الخدمات االساسية

العراق والذي اجبر الماليين علی الهجرة والتشرد، وانتقدت بشدة 
مواقف الحکومة العراقية وحکومة اقليم کردستان لموافقتهم علی 

سوزان ( وبعدها تحدثت الترحيل االجباري لالجئين العراقيين،
ممثلة سکرتارية الفيدراسيون واکدت علی اهمية االستمرار ) حسين

في تنظيم هذه المظاهرات واالعتراضات الی ان تجبر الحکومة 
السويدية علی الکف عن هذه السياسات ونبهت الالجئين بان 
اليفوتوا الوقت و بان ينظموا صفوفهم مع الفيدراسيون من اجل 

) ياکوب يونسسون( بهم ،وحضر التظاهرة السيد تحقيق مطالي
اکد فيها  عضو البرلمان السويدي من الحزب اليسار حيث قدم کلمة

بان حزبهم يدعم مطاليب الالجئين العراقيين وينتقد بشدة الحکومة 
 السيئة تجاه قضية الالجئين العراقيين واوضح  السويدية علی مواقفها

صاری جهده من اجل استرداد کذلك بان حزب اليسار سوف يبذل ق
اخذت من الالجئين،وتحدثت السيدة بسعاد عيدان  جميع الحقوق الذي

  من منظمة المراة العراقية
 حق اللجوء من حقوق 

!االنسان   



الشوارع القريبة   ...بعد ستة ساعات1بقية ص 
ولتي تؤدي الی مرکز االعتقال ، وهکذا تمکن 
المعتصمون من افشال عملية الترحيل القسري 

  .لالجيء امير گول محمد الی کردستان
ولالطمئنان علی حالة الالجيء امير گول زار کل 

 کريم من الفيدراسيون امير   وکاوهمن ريبوار حسين
 الزال باقيا  گول في مرکز االعتقال وتاکدوا بانه

  .هناك 
وهکذا يسجل الفيدراسيون  والمنظمات االنسانية 

ی من التحدي والمقاومة من اجل ايقاف صفحة اخر
الترحيل االجباري لالجئين والتي تقوم بها الحکومة 

الطالع علی السويدية ضد الالجئين العراقيين، ول
مجريات الحدث يمکنکم مشاهدة فيلم  االعتصام علی 

  : التاليالعنوان
4D=watch?v/com.youtube.www://http
8AVYJQxKA  

ممثلية الفيدراسيون في مدينة لالتصال بمسؤول 
 يوتوبوري ـــ السويد
  0736197474الرقم التالي يمکنکم االتصال ب

  
االفراد الذين يتعرض حياتهم الی المخاطر 
والقمع واالهانة من قبل الدولة والجهات الغير 
الحکومية  وذلك بسبب الديانة 
اوالمعتقدالسياسی اوالمشاکل االجتماعية 

  ؤواالقتصادية يجب ان يمنح هؤالء حق اللج

  
الشخصية  الحفاظ علی الحياة والکرامة

د من الهجمات واالعتدائات لالفرا
العنصرية والفاشية ومنع کافة اشکال 

  .الدعايات العنصرية 
  

  
  
 

4 االجئين نشرة )2(العدد

  البريطاني حول نفس الموضوع ،کما اکد تاييده .. اجتماع الفيدراسيون1بقية ص 
  عن حقوق الالجئين العراقيين، الکامل لحملة الفيدراسيون في الدفاع

 
وتحدثت کذلك جين المبرت عضوة البرلمان االوروبي في االجتماع حيث عبرت

االوضاع السياسية واالمنية المتدهورةعن قلقها تجاه اوضاع الالجئين العراقيين و
في العراق والخروقات التي يتعرض لها حقوق االنسان في کردستان وخاصة النساء
،ووعدت بايصال رسالة الفيدراسيون والمنظمات االخری الی رئيس البرلمان
االوروبي واعضاء البرلمان االوروبي من اجل ان يضغطوا علی حکومات

المانيا اليقاف عمليات طرد الالجئين العراقيين،کما ذکرت بانهابريطانيا والسويد و
ستبذل قصاری جهدها وعن طريق کتلة الحزب الخضر في جلب  الدعم والتضامن
مع حملة الفيدراسيون،وشرح جاکو لين ممثل منظمة االمم المتحدة لشؤون الالجئين

ن قسرا من السويدالموقف الرسمي للمنظمة حول مسالة ترحيل الالجئين العراقيي
وقلق المنظمة من تلك السياسات واکد بانهم اسرلوا رسالة بهذا الصدد للحکومة

و عدد.... السويدية، وشارك کذلك ممثلوا الفيدراسيون في مدن دونکاسر، وليستر
ملحوظ من الالجئين في ذلك االجتماع وعبروا من خالل احاديثهم عن قلقهم  الشديد

 القسري الذي تتنهجها الحکومة البريطانية و قدموا عدد منتجاه مسالة الترحيل
  .االقتراحات والمالحظات في سبيل وقف تلك السياسات

ثم خلص جوروج بنيت نتائج االجتماع  و بلور مجمل المالحظات واالقتراحات التي
قدمت من قبل سکرتير الفيدراسيون و الحاضرين في االجتماع وذلك في النقاط

  :التالية
ديم مذکرة باسم جميع منظمات الالجئين والمنظمات الالنسانية الی البرلمانتق

االوروبي  يطالب فيها بوقف ترحيل الالجئين العراقيين وتخفيف الضغط عنهم
وتکلف جين المبرت بايصال هذه المذکرة الی رئيس البرلمان االوروبي  ويقدم نفس

 .د جون ماکدونالدالمذکرة الی البرلمان البريطاني عن طريق السي
البدء بتنظيم حملة واسعة لجلب الدعـم ضمن صفوف اعضاء البرلمان في حزب 
العمال البريطاني وحزب الخضر لمسالة الالجئين العراقيين وطرح هذة المسالة 
في البرلمان البريطاني و کذلك دعم حملة الفيدراسيون لوقف ترحيل الالجئين من 

 .لسويد و المانياالدول االوروبية االخری مثل ا
مطالبة منظمة االمم المتحدة لشؤون الالجئين بعدم السکوت تجاه عمليات الترحيل 
القسري لالجئين العراقيين والزام الدول االوروبية باحترام قوانين اللجؤ وخاصة 

  .1951قانون قوانين ميثاق الجنيف لحقوق الالجئين والصادر في عام 
نها احدی اطراف الحرب واالحتالل في العراق تذکير الحکومة البريطانية بکو

وعليها ان تاخذ بنظر االعتبار مسالة حقوق الالجئين العراقيين وتتعامل مع تلك 
تدعيم الحملة االذي بدءه االتحاد العام للنقابات العمالية .. المسالة من جانب انساني

 حق العمل في بريطانيا والتي تطالب بتقديم االعتذار لالجئين وتوفير اجازة
 .والتعليم لهم 

ل ل ل

  دشتي جمال: يراتحاداتصال بسكرت
d.jamal@ntlworld.com  

00447856032991  
  لالتصا ل بالالتحاد العام لالجئيين العراقيين

  :يرجي اتصال بسكرتارية االتحاد
وارعارف،بابان عوسمان،جاسم اسوآوران،ريب

غفور،زوزان 
aحسين،بكرحمد،عمرامين

(004478956366330041787557786,0047993
87599,003584404464905  
@@com.@yahoo2007ifir :البريد الالآتروني

 

 نعم لحق الجوء...الللترحيل 

 انضموا الئ صفوف الفيدراسيون


