
 

  
  

       2008 ديسمبر11  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                  

 الجئا کرديا من 50حل السلطات البريطانية  تر
  .العراق قسرا الی کردستان

 
کولن(وفق اتصاالت تلفونية من الجئين معتقليين في سجون 

مع سکرتارية الفيدراسيون ، فقد هاجمت )دوفر( و) بروک
قوات خاصة من الشرطة البريطانية صباح اليوم

والتي يحتجز) دوفر( و) کولن بروک(معتقالت 10.12.2008
بر استخدام القوة وتکبيلون ، واقتادوا عنوة وعفيها الالجئ

 اخذوهم الی جهة الجئا من کردستان العراق و50اليدي ا
مجهولة ، ومن المقرر ان يرحل هؤالء الالجئين وخالفا
الرادتهم  الی مطارات السليمانية او اربيل ، اننا في االتحاد العام

شية للقواتلالجئين العراقيين ندين وبشدة هذه الهجمات الوح
الخاصة البريطانية وايذائهم لالجئين وفي نفس الوقت نحمل
حکومة اقليم کردستان المسؤولية امام اي اجرائات او اتفاقات
مع الحکومة البريطانية تؤدي الی تسهيل عمليات الترحيل

،کما ننشد جميع المنظمات االنسانية والجهاتاالجباري لالجئين 
 بادانة هذه الممارسات المشينةالمدافعة عن حق الالجئين

للحکومة البريطانية وان تمارس ضغطها علی حکومة اقليم
کردستان لکي تتخلی عن االتفاقات واالجرائات السرية ضد

  .الالجئين من کردستان
  )الفيدراسيون(االتحاد العام لالجئين العراقيين 

10.12.2008 
مسؤول النشرة : 
عرفان آريم 

لالتصال بمسؤول النشرة: 
Arfan96@yahoo.de
راسلونا علئ العنوان التالي: 

POBOX1575,ILFORD,I
G1 3BZ,LONDON 

www.csdiraq.com
www.federation.com

، لمواجه السياسات المعادية لالجئين في اوروبا
 الدوري  تحاد العام لالجئين العراقيين يعقد اجتماعهالا

  . في مدينة ستوکهلم السويدية

  
 من شهر نوفمبر عقد االتحاد العام لالجئين العراقيين23 و 22بتاريخ  

ريبوار عارف ،جمال( وبحضور اغلبية اعضاء السکرتارية
 العضو المشاور في) احمد علي(و) کوشش،بابان عثمان ،اسو گوران

سکرتير االتحاد العام لالجئين العراقيين)دشتي جمال  ( ولسکرتاريةا
وکذلک  الرفيق سامان کريم  مسؤول لجنة تنظيم الخارج للحزب

. اجتماعه الدوري في مدينة ستوکهلم السويدية.الشيوعي العمالي العراقي
  :وتضمن مناقشات العمل في هذا االجتماع المواضيع التالية 

 نشاطات االتحاد في الدورة السابقة وتقيمها من قبلتقديم  تقرير عن
  .دشتي جمال 

مان قيادة من اجل توفير وضاليات عمل وادارة السکرتارية
 من قبل دشتي جمال .متمرکزة وفعالة 

 االنسان والحقوق ونظرةبحث مقدم من قبل جمال کوشش حول
 .االتحاد للقضية

تيخطة العمل والنهج المتبع من قبل االتحاد للدورة القادمة وال
 .تعلق بللتنظيم والمالية واالعالمت

الحملة العامة لالتحاد ضد سياسات ترحيل الالجئين العراقيين الی
 .مناطق الحرب 

وقييمت  نشاطات واعمال الدورة السابقة علی العموم بشکل ايجابي من
التحاد قد برز بشکلوا بان ا االجتماع ، حيث اکد الحاضرين فيقبل

 ،وکان له دور بارزيد من الدول وبين الالجئينواسع وعلی صعيد العد
ار الترحيل االجباري کماخطا  الالجئين من اعداد کبيرة منفي انقاذ
 شبکات واسعة من االرتباطات مع العديد من االتحاد واسسشکل

اخبار ونشاطات االتحاد فيالمنظمات والشخصيات المختلفة وينشر 
لکتويم.لمية وبمختلف اللغات العالعالم المحلية واا من وسائل العديد

  صفحة الکترونية تابعة له ويصدر نشرتهاالتحاد العام لالجئين العراقيين
وتم بحث مسالة تقوية .الدورية باللغات االنکليزية والکردية والعربية 

ت االتحاد في الدول االرتباطات بشکل افضل بين السکرتارية وممثليا
 3 الى ص<<<المختلفة 

  
                       

   الترحيل القسري لالجئين ،جريمة ضد االنسانية



  

تم انقاذ ) جون مکدونالد(بمساعي  .
   الجيء کردي من الترحيل 

تي جمال سکرتير االتحاد العام لالجئيندش اتصل
من مطار  هيثرو البريطانية) الفيدراسيون(العراقيين 

اننا االن موجودون: بسکرتارية الفيدراسيون  وقال  
رسالة احتجاجيةفي مطار هيثرو حيث قمنا باعداد 

 الی العمان عاصمة االردن ،نسلمها للمسافرين
جيء عباس بابکرونطالبهم بان اليقبلوا بترحيل الال
 العمان و حيث انبواسطة تلک الطائرة المتوجه الی

سوف يساعد علی الغاء عمليةرفض المسافرين 
3:15في الساعة : الترحيل ، کما قال دشتي جمال 

وفي مکتب السيد جون مکدونالد اتصلوا بي هاتفيا
واخبروني بان عملية ترحيل الالجيء عباس بابکر قد

نا عباس بابکرائق معدودة اتصل  ب وبعد دقتوقفت ،
 في مطار هيثرو وان دائرة وقال انه موجود حاليا

  . بان عملية ترحيله قد توقفت الهجرة قد اخبروه
وحول الجهود التي بذل من قبل الفيدراسيون من اجل

عادتهاايقاف عملية ترحيل الالجيء عباس بابکر و
نا بخبربعد اعالم:قسرا الی کردستان، قال دشتي جمال

ترحيل عباس بابکر قمنا فورا باالتصال بالعديد من
 مثل منظمة االممالمنظمات االنسانية والجهات الدولية

 مثلخصيات السياسيةالمتحدة لشؤون الالجئين  والش
ي البرلمان البريطاني وطالبناجون مکدونالد العضو ف

 الی وزير الداخلية مشترکة من خالل رسالةجميعا
 بالغاء عملية الترحيل وايقافها فورا، کماالبريطاني

کتبنا رسالة الی عضو في البرلمان من مدينة
اوکسفورد وطالبنا منهم ايضا بالتعاون معنا في هذا

نسانيةالمنظمات اال رسلت العديد من واکماالصدد ، 
من دول مختلفة برسائل احتجاجية الی وزارة الداخلية

وذکر.  الترحيلعملية البريطانية وطالبتها بايقاف 
 اتصل بهم قددشتي جمال بان الالجيء عباس بابکر

 انني :من سجن کامسفيلد في مدينة اوکسفورد  قائال
اشکر الفيدراسيون والسيد جون مکدونالد واقدر
جهودهم  التي بذلوها من اجل ايقاف عملية ترحيلي
،کما اشکر جميع المنظمات االنسانية من بريطانيآ

 والدول االخری ، وانني استغرب واعبر عنوفرنسا
اسفي لموقف مکتب حکومة اقليم کردستان حيث

اذهبوا الی الفيدراسيون لکي يدافعوا.. يقولون لنا 
کما يقومون في کردستان باستالمنا من..عنکم 

  .الحکومة البريطانية 

تنظيم مظاهرة احتجاجية في سويسرا من قبل 
الفيدراسيون للدفاع عن حق االقامة والوقوف 

  الجباريبوجه الترحيل ا

 
 نظم االتحاد العام لالجئين العراقيين28.11.2008بتاريخ 

ي المنظماتوبمشارکة العديد من ممثلفي سويسرا ) الفيدراسيون(
الی(وکذلک صحفيين من الجريدة النصف الشهرية اليسارية 

، تظاهرةشبکة الالجئين في مدينة لوتزيرنالسويسرية و) االمام
السويسرية وذلک من اجل اطالقاحتجاجية في مدينة لوزيرن 

سراح الالجيء شمال احمد واعطاء حق االقامة لالجئين العراقيين
)هيالفانيا بالتس(في سويسرا، وبدات التظاهرة بالتجمع في 

 وبلغ عدد،نحو دائرة الهجرة في تلك المدينةواالنطالق منها 
 شخصا ، وبعد البدا بالمسيرة ردد80المشارکين الی اکثر من 

اطلقوا سراح شمال{لمشارکون الشعارات والمطاليب التالية ا
}حق االقامة لالجئين العراقيين } {ال احد غير قانوني {،} احمد

واثناء وصول التظاهرة} العراق غير امن ،کردستان غير امنة{،
الهجرة في هذه المدينة التقی وفد من الفيدراسيونالی امام دائرة 

مع المسؤولين في دائرة) مد عليجمال کوشش واح(مکونا من 
الهجرة وتحدثوا عن مطاليب االتظاهرة وانتقدوا بشدة السياسات
التي تنتهجها الحکومة السويسرية ضد الالجئين الکرد من
العراقيين ،والقرارات التي اتخذتها حول ترحيل الالجئين قسرا

ئاتجراا هي الی الکردستان، وقال الوفد بان قرارات الترحيل
لمية واالنسانية تنتقدهاجميع المنظمات العار قانونية وان غي

 ساعة من المحادثات سلم الوفد رسالة حواليوبعدوترفضها،
الفيدراسيون حول مطاليب الالجئين العراقيين وکذلك رسالة من ام

  .الالجيء شمال احمد الی المسؤولين في دائرة الهجرة 
غاء القرارات المرکزيةوقال المسؤولون في دائرة الهجرة بان ال

هي ليست من صالحيتنا ،ولکننا سوف نرفع جميع هذه المطاليب
والمالحظات الی المسؤولين في بيرن و بعدها سنجيبب
الفيدراسيون بشکل رسمي ، کما نطالب من السلطات في بيرن ان

  .تعيد النظر في قضية الالجيء شمال احمد 
حوللفيدراسيون اعات لقائات مع وفد اوقد اجرت عدة  اذ

التظاهرة واالخبار المتعلقة باوضاع الالجئين الکرد في سويسرا
 ، راديو نوا،راديو هاوبشتي ،قناة اسو تي في،ومن هذه االذاعات

   .الفضائية
  ـ سويسرا)الفيدارسيون(االتحاد العام لالجئين العراقيين

29.11.2008  
 

2 ن االجئي رة نش )10(العدد

 اغلقوا المطارات في العراق وکردستان بوجه الطائرات التي ترحل الالجئين



  في بذل مساعيه من اجلالفيدراسيون مستمر
  في سويسرا الدفاع عن حقوق الالجئين

  
صرح احمد علي سکرتير الفيدراسيون في سويسرا بان االتحاد 

 قد شرع في سويسرا) الفيدراسيون( العام لالجئين العراقيين 
 بتنظيم حملة واسعة من اجل الدفاع عن حقوق الالجئين العراقيين

  جمال کوشش عضو سکرتارية في سويسرا ،حيث قام
مع العديد من المنظمات اجراء اتصاالت واسعة دراسيون بالفي

 {االنسانية والمنظمات المدافعة عن حقوق الالجئين ، ومنها
منظمة العفو الدولية ، رابطة ارشاد الحقوق ،جمعية مساعدة 
الالجئين السويسرية ، منظمة االمم المحدة لشؤون الالجئين ، 

، }جمعية الدفاع عن الشعوب المضطهدة ، جبهة حق االقامة  
لوقوف بوجه قرارات الترحيل االجباري الة وبحث معهم مسا

لالجئين العراقيين و اطالق سراح عدد من الالجئين المعتقلين 
،حيث من المقرر ان تکون هذه االقضايا محل دعم واسناد من قبل 
تلك المنظمات وتنظم عدة لقائات وبمشارکة الفيدراسيون مع 

 اعلنت  االتصاالت ،تلکوبعد  .بهذا الصدد الجهات الحکومية
مل مع حملة  الکا عن دعمها)التضامن بالحدود(منظمة 

 الفيدراسيون في محادثاتها ةساعدالفيدراسيون واستعدادها لم
   .ل والداخليةشاتها مع البرلمان و وزارتي العدومناق
  لمواجه السياسات المعادية لالجئين 1صبقية 

حاد ،  لالتةسام المعينداخلية المحددة بين االقوکذلک العالقات ال
ضل واقوی لسياسات الترحيل وذلک من اجل التصدي بشکل اف

  .االجباري 
اسو تي (کما تطرق االجتماع الی دور القناة الفضائية  لالتحاد 

حيث قدر االجتماع الدور الفعال لرفيق اسو گوران في ) في
ة وناقش کيفية التطوير في  الوسيلة االعالمي  الجيدة لهذه ادارته

  . الصدد  برامج ومناهج القناة والتغيرات الالزمة بهذه
واالساليب تماع ايضا مسالة الهجرة والتشرد وتدارس االج

 جباريالمختلفة للنضال من اجل التصدي لسياسات الترحيل اال
لالجئين ، وکذلك قضايا المتعلقة بحياة اللالجئين مثل تعدد الثقافات 

 والدور الضروري الذي يستوجب من ال واالندماجواالنعز
  .االتحاد العمل فيها 

بصدد   رتهفي محور اخر ناقش االجتماع  موقف االتحاد ونظ
  مسالة الحقوق العالمية لالنسان  والسياسات الغير االنسانية التي

تنتهجها الحکومات االوروبية و اکد علی ضرورة النضال في 
 من اکيد علی عالمية حقوق االنسان الت ضرورةالجبهتين ،حيث

 و فضح السياسات الرجعية والمخالفة لالعراف االنسانية جهة
   . من جهة اخری التي تمارس من قبل هذه الحکومات

وفي الختام اکد االجتماع علی ضرورة تقوية الحملة العالمية من 
اجل ايقاف عمليات الترحيل االجباري لالجئين الکرد الی 

 وکذلك توسيع هذه الحملة بين الالجئين لکي تتخذ اقکردستان العر
   .بعدا عالميا اکثر 

  2008-11-28سکرتارية االتحاد العام لالجئين العراقيين 

3 ن االجئي رة نش )10العدد

ية تقرر التضامن مع حملة منظمة العفو الدول
  . الجيء عراقي1400عن الدفاع 

  
ن قال بابان عثمان ممثلفي تقرير الی سکرتارية الفيدراسيو

جمال( الفيدراسيون في السويد بان وفدا من الفيدراسيون  تکون من 
اجتمع  في مدينة) کوشش ، اسو گوران ، بابان عثمان ، دشتي جمال

مسؤولة قسم شؤون) مادلينة سايتز  ( ستوکهلم السويدية مع کل من
)مريم ( والسيدة منظمة العفو الدوليةفيالالجئين والمهجرين  
  .الناشطة في تلک المنظمة

 الجيء کردي من1400وبحث  الوفد  مسالة حملة الدفاع عن  
العراق والجهود المبذولة لتمديد وتجديد اقامتهم ، حيث شرحوا
االوضاع  السياسية واالمنية في العراق وکردستان بصورة مفصلة

الدفاع عن في مسالة بذلتهاوشکروا منظمة العفو الدولية للجهود التي 
 کماتطرق الوفد الی االنتهاکات  القانونيةحقوق الالجئين العراقيين ،

 الکرد والتي اترکبتها الحکومة السويدية تجاه حقوق الالجئين
 اقاماتهم لعام واحد الجي حيث مددت1400خاصة تجاه  والعراقيين

ثم  اصدرت الحکومة السويدية قرارا اخر لم تمدد وفقهابقرار معين ،
 وتحاول تلک الحکومة ان ترحلهم قسرا مناالقامات لهؤالء الالجئين

   .السويد
تباحثنا ايضا مع المنظمة المذکورة الظروف التي يعيشها: وقال بابان 

 ثمانية سنوات في السويد ،حيث ان معظمهم قد8هؤالء الالجئين منذ 
ءتعودوا علی العيش في هذا البلد ، وکذلک قضايا االطفال والنسا

  . و الالجئين المحتجزين في السجون السويدية ومشکالتهموالمعوقين
وتحدثت ممثلة منظمة العفو الدولية وقالت بانهم سوف يتسلمون

رفض طلبات قبولهم وکذلک قضاياقضايا الالجئين الذين يصعب  
، والمعوقين من الالجئينئل التي انجبت اطفالها في السويدالعوا

ن في السجون  قالت ممثلة المنظمةالمحتجزيايضا، وحول الالجئين 
 وسوف نکون مستعدينتستطيعون ان تسلموا ارقام هواتفنا اليهم :

قد وقفت ضد قرار الترحيلمنظمتهم   بانتهم ، کما ذکرتلمساعد
  . اصدارهابداية  منذاالجباري لالجئين

  نعم لحق الجوء...للترحيل  ال
  

  
  

اليحق ألي دولة أن تغلق وتسد 
 حدودها بوجه الالجئين والمهاجرين

 

 انضموا الئ صفوف الفيدراسيون



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

!حق اللجوء من حقوق االنسان   

الفيدراسيون ينبه ممثل الحکومة العراقية 
حول التعاون مع الحکومة السويدية 

  .نلترحيل الالجئين العراقيي

  
ذکر بابان عثمان  ممثل االتحاد العام لالجئين العراقيين ـ

 اجتمع24.11.2008الفيدراسيون في السويد ، بانه بتاريخ  
بابان عثمان ،(سکرتارية الفيدراسيون مکونا من د من وف

مازن(مع ) جمال کوشش ،اسو گوران ، دشتي جمال
السويدفي السفارة العراقية في  المستشار السياسي) حناوي

 وتباحث  اعضاء وفد الفيدراسيون مسالة اوضاع الالجئين،
العراقيين في السويد ونبهوا خالل حديثمهم مع ممثل
السفارة الی ضرورة عدم تعاون الحکومة العراقية مع

 منالسلطات السويدية في مسالة ترحيل الالجئين العراقيين
د العام االتحا ، وقال بابان عثمان بان سکرتيرهذا البلد

طالب خالل االجتماع) دشتي جمال(لالجئين العراقيين 
مدن اربيل وسليمانية وبغداد المطارات العراقية في باغالق

مة من الدول االوروبية والتي تنقلامام الطائرات القاد
 ، وکذلکالالجئين العراقيين المرحلين قسرا من هذه الدول

 واکد،ات العراقية من قبل السلطبعدم قبول وتسليم الالجئين
دشتي جمال بانه في حالة تعاون الحکومة العراقية مع
السلطات السويدية فان الفيدراسيون سوف يصعد من

 وحمالته االعتراضية امام السفارات العراقية في احتجاجاته
کما ذکر بابان عثمان بان مازن حناوي.الدول االوروبية 

نطمئکم باننا لننود ان : اجاب وفد الفيدراسيون قائال 
نرضی باعادة وترحيل الالجئين قسرا الی العراق ولکننا

وحولسوف نستقبل الالجئين العائدين طوعا الی هناك ، 
 مدن اربيل وسليمانية کم باغالق المطارات فيمطالبت

الجئين المرحلين فانناتنقل البوجه الطائرات التي وبغداد 
  .سوف نرفعها الی الحکومة العراقية 

المستشارالی في نهاية االجتماع سلم دشتي جمال و
السياسي في السفارة العراقية رسالة تضمنت مطاليب حملة

 الجيء عراقي انهيت مدة اقاماتهم في1400الدفاع عن 
  .السويد

  

بتنظيمنا واتحادنا سوف  
 ننتصر 

  
جالل سعيد ممثل الفيدراسيون في کندا    

iraqifederation@yahoo.ca
Te: (519) 841-1816 Fax: (519) 827-1047 

مشارکة ممثلية الفيدراسيون في التظاهرة 
االعتراضية امام مؤتمر وزارة الداخلية في 

   .المانيا

  
 من21 و20عقد في مدينة بوتسدام االلمانية في اليومين 

 المؤتمر السنوي لوزارة الداخلية في المانيا،2008 شهرنوڤمبر
هوبسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحکومة االلمانية تجا

حق االقامةحرم االالف من الالجئين من الالجئين وحقوقهم، حيث ي
سنويا بتظاهرات اعتراضية من قبل والبقاء، يواجه هذا المؤتمر

 وفي يوممنظمات الدفاع عن حقوق الالجئين والمنظمات االنسانية ،
حق البقاء( من نوفبر وتحت شعار 20الخميس المصادف ل 

فاضية في مدينة بوتسدام وباشرنظمت تظاهرة اعترا) للجميع
وبمشارکة ودعم العشرات من المنظمات) الشباب بالحدود(منظمة 

 ايضا فياالنسانية والشخصيات السياسية والجماهيرية ، وشارک
سيون تکون من الرفيقين خالصا وفد من ممثلية الفيدرهذه التظاهرة

ةحمد ومصلح حمد ، بدات المسيرة االعتراضية من مرکز مدين
فندقبوتسدام و استمرت الی ان وصلت مکان انعقاد المؤتمر في 

ال( ، حيث ردد المتظاهرون اثناء سير التظاهرة الشعارات دورين 
اوقفوا الرحيل ، الترحيل(، ) للترحيل ، نعم لحق البقاء للجميع

وعدة شعارات اخری  طالبت بانهاء السياسات الخاطئة) جريمة
 القيت عدة کلمات من قبل ممثلي المنظماتللحکومة االلمانية ،کما

 ،المشارکة ، والقی  مصلح حمد کلمة الفيدراسيون باللغة االلمانية
شرح فيها االوضاع السيئة التي يتعرض لها الالجئين العراقيين في

 رغم الظروف السيئة التي يمر بها العراق و انتقد الحکومةالمانيا
 جميعته ،وطالب ايضا في کلماتاسلتلک السيااللمانية النتهاجها 

المنظمات االنسانية ومنظمات الدفاع عن حقوق االنسان بحماية
 و السعي من اجل ضمان مسقبل افضل لالجئينالالجئين العراقيين

 المشارکين في التظاهرة نسخ من نداء، ونشر الرفاق بينهناک 
)بوتسدامر(جريدة  تر ، کما اج باللغة االلمانيةالفيدراسيون

 التظاهرة و اوضاع اهداف مصلح حمد حولمقابلة مع  االلمانية
    . بصورة عامةالالجئين العراقيين

  االتحاد العام لالجئين العراقيين ـ الفيدراسيون ـ المانيا
02.12،2008  

دشتي جماللالتصال بسكرتير االتحاد  :  
d.jamal@ntlworld.com 

00447856032991 
لالتصال بالالتحاد العام لالجئين العراقيين
يرجي االتصال بسكرتارية االتحاد : 
اسو كوران،جمال كوشش،ريبوار 

عارف،بابان عوسمان،جاسم 
غفور،زوزان حسين،بكر حمد،عمر 

امين 
004478956633،0035844044649

،0041787557760 
راسلونا علي العنوان التالي: 

POBOX1575,ILFORD,IG1,3BZ,L
ONDON,UK 

4 االجئين نشرة )10العد


