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   الجئا کورديا رحلوا قسرا الی مطار السليمانية 52
قبل سکرتارية الفيدراسيون طبقا للمعلومات والمتابعة الدقيقة من 

في لندن حول الالجئين المهددون بالترحيل وعبر اتصاالت 
  الالجئين المحتجزين بالفيدراسيون فقد قامت القوات الخاصة التابعة

  
  بشن حملة شرسة 16.06 لوزارة الداخلية البريطانية في صباح 

فر دو( علی المعتقالت التي يحتجز فيها الالجئين ومنها معتقالت 
حيث قامت تلك القوات )،تنزلي هاوس، کولن بروک،دونکاسر

بتکبيل ايادي الالجئين ومن ثم اجبروهم علی صعود الباصات 
ومن الباب الخلفي للمطار ) ستان ستيد(ومنها تم اخذهم الی مطار 

ی الطائراتوبعدها تم ادخالهم وعن طريق استعمال القوة الی احد
 احد الالجئين علی هذا االسلوبااللمانية وفي اثناء ذلك اعترض

الشنيع للشرطة واشتکی من االم في ايديه نتيجة ضغط المکبالت
وفي المقابل انزلت تلك الحديدية  وقام بصفع احد افراد الشرطة 

 باسلوب سخيف،  القوات بالضرب الشنيع علی هذا الالجيء واهانه
بان ) ککولن برو(وقال احد الالجئين الموجودين حاليا في معتقل 

 100هذه القوة التي قامت بترحيل الالجئين بلغ عددهم الی حوالي 
 سبعة الجئين لم توسع الطائرة مکانهم 7شرطي وانهم کانوا 

فاعيدوا الی المعتقل ، وفي اتصال تلفوني اخبر احد الالجئين بانهم 
قالوا لهم في الطائرة  سوف يرحلون الی السليمانية ، وعند 
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احتجاجا علی قرارات طرد الالجئين العراقيين،مجموعة من
االتحادات والمنظمات العمالية ومنظمات الدفاع عن
الالجئين في بريطانيا يقررون علی ارسال مذکرات

  احتجاجية الی حکومات بريطانيا والسويد والمانيا

.  
ال لترحيل الالجئين الی البلدان ( وتحت شعار 03.06.2008بتاريخ 

االنکليزية ندوة ) شفيلد(عقد في مدينة )  الحرب ي تعاني منالت
جماهيرية مفتوحة من قبل مجموعة من االتحادات العمالية والمنظمات 

  .المدافعة عن حقوق الالجئين
و تلبية لدعوة هذه المنظمات حضر دشتي جمال سکرتير الفيدراسيون 

اسية واالمنية هذه الندوة حيث قدم کلمة تتطرق فيها الی االوضاع السي
الصعبة في العراق والسياسات العنصرية للحکومات االوروبية ضد 
الالجئين العراقيين،وطالب كذلك بدعم حقوق الالجئين والنضال من 
اجل تحقيق مطاليبهم والمتمثلة في حق البقاء واالقامة وبضرورة 
توحيد جهود المنظمات واالتحادات العمالية واالنسانية في مساعيهم من 
اجل الدفاع عن حقوق الالجئين ،کما دعی في کلمته المشارکين الی 
رفع مذکرة احتجاجية الی الحکومات االوروبية مثل بريطانيا والسويد 

ل القسري لالجئين والمانيا لکي توقف عمليات آلترحي
وحضر الندوة کذلك عدد من الالجئين من بلدان مختلفة مثل .العراقيين

ونغو وقدموا کلمات حيث تحدثوا فيها عن افغانستان واريتيريا وک
اوضاع بلدانهم االمنية السيئة والمعامالت القاسية التي تمارسها 
الحکومة البريطانية ضدهم واکدو ايضا علی احتجاجهم لسياسات 

ی من بقية المشارکين فيالترحيل االجباري،وتلی ذلك کلمات اخر
آلقضايا المتعلقة  حيث قدموا ايضا مقترحات حول العديد من الندوة

  :بحقوق الالجئين وبعد مناقشات مستفيضة قرر علی مايلي 
تنظيم مظاهرة احتجاجية من قبل جميع االتحادات العمالية والمنظمات 

ال لترحيل (وتحت شعار )شفيلد(المدافعة عن حق اللجؤ في مدينة 
  .في اقرب وقت) الالجئين الی البلدان التي تعاني من الحرب

بالضغط علی حزب ) شفيلد( اعضاء البرلمان من مدينة المطالبة من
  .العمال البريطاني لکي تکف عن هذه السياسات العنصرية 
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127جمع مبلغ بصدد مطالبة منظمة االمم المتحدة ب
 لالجئين العراقيين ،2008مليون دوالر الی نهاية عام 

حيث قال ممثل الفيدراسيون اذا لم تستطع منظمة االمم
المتحدة من جمع هذا المبلغ فلماذا اليطالبون من
الحکومة العراقية بتوفير هذا المبلغ من عائدات
مبيعات  النفط في العراق وصرفها علی حوالي مليوني

يء عراقي في الدول المجاورة  او لماذا ال تصرفالج
منحة االمم المتحدة من کميات حصص الغذاء علی

؟ في المقابل قال ممثل االمم..الالجئين في هذه الدول 
المتحدة بان منظمتهم طالب من العراق المساعدة مثل
مطالبتهم بقيةالحکومات االخری في العالم ، وحول

ت بمسالة الترحيل االجباريالسؤال االخر التي تعلق
والتي تمارسها الحکومات االوروبية ضد الالجئين
العراقيين وهل ان منظمة االمم المتحدة اعلمت ونبهت
هده الحکومات حول حالة انعدام االمن واالستقرار في
العراق وکردستان ؟ اجاب ممثل االمم المتحدة نعم

ضمنهبانهم اعلموا هذه الحکومات بان العراق ومن 
وفي اثناء. کردستان التتمتع باالمن و االستقرار

المؤتمرالتقی ممثل الفيدراسيون بمسؤل منظمة العفو
الدولية واجری معه محادثات حول کيفيات تقوية
وجلب الدعم لالجئين العراقيين والدفاع عن حقوقهم
علی المستوی العالمي ، وعرض خالل ايام هذا

مسالة اوضاعب ورشة عمل تعلقت 48المؤتمر 
وفي اليوم االخير للمؤتمر اعلمالالجئين في العالم 

ممثل الفيدراسيون منظمة مجلس الالجئين في کندا
بخبر اجتماع  ممثلية الفيدارسيون في السويد مع

 الجيء من1400الحکومة هناك حول قرار ترحيل 
هذا البلد وانه بعد هذا االجتماع قررت الحکومة

ف العمل بهذا القرار،وبعدها استهلالسويدية علی ايقا
ممثل مجلس الالجئين کلمته باعالن هذا الخبر السار

ق من قبلحيث قبل بالتصفيق الحار ولمدة عدة دقائ
 بسبب االوضاع المساوية.المشارکين في المؤتمر 

والتي يعيشها اکثر من خمسة ماليين الجيء عراقي
حالم جهودهاتبذل الکثير من المنظمات االنسانية في ال

من اجل جمع المساعدات المالية لالجئين العراقيين
وارسالها اليهم عن طريق االشتراآات المالية ، وفي
کندا ووفق البرامج  الحکومية فان عدد من المنظمات
االنسانية عبرت عن استعدادها لمساعدة الالجئين

وفي هذا الصدد اتصلت منظمتان. العراقيين في کندا 
في هذا الصدد اتصلت منظمتان  وهماوهما  و

(Canadian Lutheran World Relief) و  (Catholic 
Cross cultural Services) and بالفيدراسيون 

هما  حيث لهما عالقات وطيدة معه واکدا علی استعداد
في الدول    لالجئين العراقيينلجمع المساعدات المالية 

شتراك االخری وذلك عن طريق ملئ استمارات اال
وبشرط ان يشرف الفيدراسيون علی هذا العمل ،لذلك 
نحن في الفيدراسيون نعلن عن استعدادنا للقيام بهذا 
العمل ولكن بشرط ان يتعاون معنا افراد عوائل 
الالجئين في مسالة فتح الحسابات البنکية لکي 
النتعرض الی المضايقات القانونية من الحکومة 

.الکندية 

نشاطات الفيدراسيون ـ الالتحاد العام لالجئين 
 العراقيين خالل شهر ايار المنصرم في کندا

شارك الفيدراسيون في االجتماع الموسع للمنظمات االنسانية 
والمنظمات التي تدافع عن حقوق الالجئين في حدود مدينة 

 الکندية،وخصص جزء من االجتماع لنشاطات )اونتاريو(
الفيدراسيون والتي تعلقت بمسالة الوقوف بوجه قرارات الترحيل 
القسري لالجئين العراقيين من الدول االوروبية ، وقدم خاللها 
العديد من الصور والوثائق المتعلقة بفعاليات الفيدراسيون حول 

حفي لممثل نفس المسالة ،وفي نهاية االجتماع نظم مؤتمر ص
  .الفيدراسيون حول اوضاع الالجئين الکورد في اوروبا

  نظمت مجلس الالجئين في کندا وهي منظمة تدافع عن حقوق
الالجئين ندوة لممثل الفيدراسيون في کندا حول اوضاع الالجئين
الکورد في اوروبا ،حيث تحدث فيها ممثل الفيدراسيون عن

الجئون الکورد وذلك تحتاالوضاع الصعبة التي يعيش فيها  ال
تهديدات وسياسات الترحيل االجباري  والتي تمارسها الحکومات
االوروبية ضدهم ، ثم شرح مواقف الفيدراسيون من هذه المسالة
والفعاليات التي قام بها من اجل التصدي لهذه السياسات وافشالها ،
حيث عرضت خالل الندوة العديد من الصور حول ظروف وحياة

جئين في الدول الالوروبية ، وفي نهاية الندوة طرحت العديدالال
  .من االسئلة والمالحظات حول تلك القضية

بهدف الضغط علی الحکومة الکندية من اجل قبول نسبة اکبر   
 مع منظمةباالشتراكعقد الفيدراسيون و من الالجئين العراقيين ،

لمنظماتمجلس الالجئين في کندا اجتماعا موسعا مع عدد من ا
والشخصيات التي تدعم حقوق الالجئين العراقيين،وبعد مناقشات
ومداوالت مفيدة  تم االتفاق علی رفع مذکرة باسم جميع االطراف
المشارکة في ذلك االجتماع الی وزير الهجرة وشؤون الالجئين
في کندا يطالب فيها بوضع برامج افضل من اجل تسهيل نسبة

االشخاص الذين فقدوا عوائلهم وبقوااکبر من الالجئين وخاصة 
منفردين من دون ذويهم ،وتم االتفاق علی  استمرار عقد
االجتماعات بهذا الصدد شارك الفيدراسيون في اکبر المؤتمرات
السنوية والتي نظمتها مجلس الالجئين في کندا في مقاطعة منيتوبا

هاوالتي استمرت لمدة اربعة ايام وشارک في) ونيبك(بمدينة  
حوالي خمسمائة من المنظمات والشخصيات في کندا ومن بينهم
ممثل منظمة الالمم المتحدة لشؤون الالجئين وممثل وزارة الهجرة
وشؤون الالجئين الکندية وکذلك ممثل منظمة العفو الدولية، في
اليوم االول للمؤتمر قدم ممثل االمم المتحدة کلمة تتطرق في

وطالب بمنح مساعدات ن العراقييناغلبها الی اوضاع الالجئي
  ممثل الفيدراسيون في کنداجالل سعيد سؤالين اولهما وبعد اتمام کلمته سال ممثل الفيدراسيون اکثرلهم ،

iraqifederation@yahoo.ca 
Te: (519) 841-1816 Fax: (519) 827-1047 
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نداء الی جميع منظمات الدفاع عن حقوق
الالجئين ،مراکزالدفاع عن حقوق االنسان،

  .االحزاب والمنظمات الجماهيرية

  
  ..!دافعوا عن حقوق الالجئين

 قامت الشرطة التابعة لوزارة 16.06.2008 بتاريخ 
 الجئا 52ال الداخلية البريطانية وبطريقة بشعة باعتق

کورديا من العراق ومن ثم ترحيلهم قسرا وبواساطة 
الطائرات الی مدينة السليمانية في کردستان،وحيث ان 

  .عددا من هؤالء الالجئين متزوجون ولهم اطفال واوالد
ليست هذه باول مرة تقوم فيها الحکومة البريطانية 
 بترحيل الالجئين العراقيين بهذا الشکل الالانساني، ففي

ثالثة اعوام المنصرمة اقدمت هذه الحکومة علی شن 
حملة عسکرية شرسة علی الالجئين العراقيين وذلك 
بارسال القوات الخاصة  لمهاجمة بيوت وسکنی الالجئين 
والقيام باعتقالهم وتکبيلهم بالسالسل الحديدية وبعدها تم 
ترحيلهم عبر المطارات العسکرية الی العراق وهناك 

خری الی عمليات الضرب والشتم من قبل تعرضوا مرة ا
  .السلطات في  کردستان

ان هذه االوضاع التزال مستمرا والتزال الحکومة 
البريطانية تقوم بممارسات سياسات الترعيب والترهيب 
ضد الالجئين العراقيين ويعيش الالجئون تحت اوضاع 
الخوف والظروف النفسية صعبة حيث يضطرون الی 

 تغير سکناهم بين حين واخر خوفا من العيش مختفيا والی
  .االعتقاالت والترحيل االجباري

هذا وفرضت السلطات الحکومية قوانين التوقيع 
والحضور اسبوعيا علی الالجئين المهددين بالطرد وذلك 

  .السهال عمليات القاء القبض عليهم وترحيلهم
تمارس الحکومة البريطانية هذه السياسات في الوقت  

ل االوضاع االمنية في العراق مسستمرا الذي التزا
بالتردي والالاستقرار وفي ظل المليشيات االسالمية 
والطائفية تسيطر عمليات القتل واالنفجارات واالغتياالت 
اليومية علی حياة الناس والتلوح في االفق القريب اية 
عالمات علی تحسين في تلك االوضاع وتغيب السلطة 

ية في توفير الخدمات االساسية والحکومة واالدارت المدن
للمواطنية حيث ينتشر الفساد والرشوة والعديد من 
االمراض االجتماعية االخری، ان عمليات التشرد 
والهروب الجماعي للعراقيين هي باالساس ناتجة عن 
سياسات االحتالل و الحرب والتي تحمل الحکومة 

  جانبا منها حيث شارکت وساندت امريکا البريطانية

3 االجئين نشرة )4العدد

في تلك الجريمة، وتحاول االن تلك الحکومة التنصل 
  .من تلك الحقيقة والتقبل بنتائجها االن 

 والعراقيين لهم الحق في البقاءان الالجئين الکورد
ر فهم يحتاجون الی الدعمواالقامة ، ولتحقيق هذا االم

والمساندة من منظمات الدفاع عن حقوق اللجؤ ومنظمات
 .حقوق االنسان والمنظمات االنسانية و االحزاب التقدمية 
الالجئون في بريطانيا ينتظرون دعمکم وتضامنکم ، لذلك
ندعوکم الی تلبية ندائنا هذه والتعبير عن اعتراضاتکم

سها الحکومة البريطانية ،علی هذه السياسات التي تمار
ارسلوا رسائل االحتجاج الی سفارات وقنصليات الحكومة

  :البريطانية وطالبوا فيها 
اطالق سراح جميع الالجئين االکراد المحتجزين في 

  .المعتقالت فورا
ايقاف العمل بقوانين ترحيل الالجئين والغائها، 
وتوفيرفرصة الدفاع عن  حقوقهم وقضاياهم لالجئين 

  .فسهم ان
 الکف عن حرمان الالجئين من حقوقهم االجتماعية 
کحق السکن والضمان الصحي و االجتماعي والدراسة 

  .الخ، وتحفظ هذه الحقوق لالجئين...
 العنوان والرقم تسطيعون کذلك ارسال  رسائلکم الي

 ,Home Office, 2Marsham Street:التالي
London, SW1P 4DFوFax:0044207035474  

  ضامنکمنشکر ت
  الفيدراسيون...االتحاد العام لالجئين العراقيين 

   1 بقية صاحتجاجا علی قرارات طرد الالجئين العراقيين
رفع مذکرة احتجاجية باسم جميع االتحادات العمالية 
والمنظمات االنسانية والمشارکة في الندوة الی وزارات 
 الداخلية في کل من بريطانيا والسويد والمانيا لکي توقف

  .عمليات الترحيل االجباري لالجئين العراقيين
وفي نفس اليوم نظمت الجمعية الکردية في مدينة شفيلد 
ندوة ل دشتي جمال سکرتير الفيدراسيون حول 
الخطوات الضرورية للدفاع عن حقوق الالجئين في 
بريطانيا ،واجاب فيها دشتي جمال عن اسئلة 

سارات المشارکين في الندوة وشرح کيفية تقوية واسفت
  .لحرآة الالعتراضية لالجئين واليات توسيعهاا

بقية الجئا کورديا رحلوا قسرا الی مطار السليمانية 52
  1ص
ولم تعترض الجهات الموجودة في مطار السليمانية ..

وفي الطريق اوقفتنا احدی نقاط التفتيش ..علی هذا االمر
ديمقراطي الکردستاني وطالبونا التابعة للحزب ال
دشتي جمال واسو(وزار کل من .بحضور من يکلفنا

من سکرتارية الفيدراسيون يوم االمس معتقل) گوران
التي يحتجزفيها الالجئون حيث سلموا) کولن بروک(

الالجئين استمارات الشکوی الی المحکمة االوروبية
اسيونوالتقوا بعدد من الالجئين وطمئنوهم بان الفيدر

 من اجل اطالق سوف يستمر في بذل  اقصی جهوده
  .سراحهم 

  

 اقتدار الالجئين في تنظيمهم!

  الئ صفوف الفيدراسيونانضموا



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4 االجئين نشرة )4(العدد

حاد العام نص کلمة دشتي جمال سکرتير االت
االنکليزية ) شفيلد(لالجئين العراقيين في مدينة 

ندوة جماهيرية مفتوحة من قبل مجموعة من 
االتحادات العمالية والمنظمات المدافعة عن 

  .حقوق الالجئين
عملياتلال (اشکر جميع الجهات التي تعمل تحت اسم 

وارسلت الينا الدعوة للمشارکة )  حلربملناطقالرتحيل 
انا اعتقد بان هکذا مساعي تستطيع ان تلعب . اليومفي اجتماع

دورا مهما في مسالة جلب الدعم والتضامن من جميع 
االتحادات العمالية نحو مسالة النضال ضد اعادة الالجئين الی 
الدول التي تجري فيها الحروب و تسود فيها حاالت عدم 
ا االستقرار االمني ، ان محاولة کهذه هي قادرة علی اخراط هذ

المطلب الی اجندة و برامج المؤتمر االسنوي لالتحاد العام 
  وعن طريقها يمکن الضغط TUCللنقابات العمالية البريطانية 

علی الحکومة البريطانية من اجل ارضاغها لاللتزام بالقوانين 
التي تحترم وتقدر حقوق الالجئين ،وان هذه الحقيقة بالنسبة لنا 

 بان الدفاع عن حقوق الالجئين کان امرا بديهيا الننا نؤمن
وتضمين حياتهم ،مسالة التتحقق من دون الدعم والمساندة من 

انکم تعلمون جميعا بان العراق يمر اليوم .االتحادات العمالية 
باوضاع غير طبيعية وغير مستقرة ،حيث الحرب واالقتتال 
والتشرد هي من المالمح الرئيسية واليومية في حياة هذا البلد ، 

نا الاريد ان اذکر او اتحدث عن حجم الدمار السياسي وا
واالقتصادي واالجتماعي التي تعرص اليها حياة المجتمع 
العراقي في السنوات المنصرمة نتيجة االحتالل االمريکي 
وبمساندة الدول االوروبية ومن ضمنهم الحکومة 

 ورغم انهيار معظم المعايير والقيم االنسانية وانهيار.البريطانية
البنية التحتية واالقتصادية وغياب الخدمات االجتماعية واالمن 
،فان العراق تحول الی ميدان للمواجهة بين القوی العظمی 
والتي ال تمتلك اي رسالة انسانية سوی الحرب و االحتالل 
وقتل البشر، العديد من االطفال والمدنيين  قد حولوا الی طعم 

اسات اللالنسانية للفرق يومي للنظام العالمي الجديد والسي
والمليشيات االرهابية ،ان سلطة االحتالل باالشراك مع حکومة 
المالکي والميليشيات المذهبية والفرق االرهابية المسلحة فان 
جميعهم يتحملون مسؤوليين عن عمليات القتل واالرهاب 
والدمار التي تجري في العراق ، وباتت اکثرية الدول في العالم 

 هذه السياسات الخاطئة ، کما اعطت هذه الحرب تدفع ضرائب
ة للمليشيات والقوی المتخلفة لکي تفرض اکثروالفوضی القو

القوانين الرجعية علی حياة الناس ، وبذلك اغرق المجتمع في
سيناريو سوداء وال يلوح في االفق اي مستقبل مشرق من اجل

ساواتبناء حکومة المؤسسات والقوانين حکومة تعترف بحق الم
ومن جهة اخری تحاول.  .تحفظ حقوق المواطنين للجميع  و

الحکومة االمريکية ومن خالل التعاون مع العديد من القوی
واالحزاب الرجعية وباسم الديمقراطية  التغطية علی هذه الوقائع
ـم واالدعاء بتحسن االوضاع والحقائق  واخفائها عن انظار العا

اتي هذه المحاولة في وقت قد تحول فيهاالمنية واالجتماعية ، وت
عمليات القتل واالختطاف والتشريد الی ورقة ولعبة سياسية ،
وال يمر يوم دون حدوث کوارث قتل النساء والمدنيين العزل

وفي مناطق کردستان والتي ظاهريا تبدو االوضاع مختلفا ولکن.
في الحقيقة النستطيع ان ندرجها خارج هذا االطار، المصير
المعلق لمنطقة کردستان زرعت الخوف والقلق الدائمي بين
السکان هناك ،والتدخالت العسکرية للدول المجاورة ،تهديات
االنفجارات والعمليات االرهابية، ونشوب واشتعال الحرب
الداخلية مرة اخری بين ميليشيآت االحزاب االقومية الزالت تمثل

تان منطقة غيرتهديدا علی مصير وحياة السکان ،وکردس
معترف بها کدولة رسمية  والتديرها سلطة منتخبة من قبل
.الجماهير واصبح الحياة هناك رهينة بايدي الميليشيات المسلحة
مايجري في کردستان هو نتاج لسياسات الحرب واالحتالل
االمريکي وبانسحاب امريکا فان  مصيرهذه المنطقة تصبح

بين الدولات واالختناقاتوالصراع ميدانا لتصفية الحسابات

والحکومات المجاورة وفي نفس الوقت فان القوی االحزاب الحاکـمة في
العراق وکردستان التمتلک سوی مشآريع الحرب واالقتتاالت الداخلية

ومن جانب اخر فان السلطة الحاکـمة اليوم في کردستان والتي فرضت.
نفسها عن طريق القمع العسکري والمتمثلة بالحزبيين القوميين قد ابقت

. عاما المنصرمة17ماهير تحت طائلة المصير المجهول والقمع  في الج
االتحاد الوطني الکردستاني والحزب(وتحت سلطة الحزبين الحاکمين 

يتعرض حياة السکان المدنيين الی الهجمات) الديمقراطي الکردستاني
وتمارس هذه السلطة مالحقة الصحافة واختطاف. وتسلب حقوقهم 

کذلك تقوم بشن الهجمات علی االحزاب والجهاتالصحفيين وحبسهم و
ضة لها ، کما تقوم بمعاونة جيوش والقوی العسکرية للدول المعار

المجاورة اثناء تدخالتها العسکرية في کردستان  وتقديم الخدمات
الجاسوسية واالستخباراتية لهم ،وتزداد قوة ونفوذ الجهات والتيارات

هذا الحزبيين واطلق العنان لهماالسالمية والرجعية في ظل سلطة 
واصبحت ظاهرة قتل النساء تهديدا خطيرا لحياة الالالف من النساء حيث

ومن الناحية االقتصادية. عاما المنصرمة 17قتل االالف من النساء في 
فان الغالء وصعوبة العيش تسود معظم نواحي الحياة في کردستان وفي

کردستان حياتا لها شبيه بسلطةالوقت الذي بنت السلطة الحاکمة في 
الفراعنة  وتمتلك المليارات من الدوالرات فانها لم تفلح لحد االن في

وبشهادة تقارير منظمات العفو. توفير الکهرباء والماء للسکان هناك
الدولية واالمم المتحدة وهيومان رايت فان  کردستان هي منطقة غير

ع تلك الظروف الصعبة بحياةوتدف.مستقرة وتنتهك فيها حقوق االنسان
االالف من شباب کردستان الی اسالك طريق الهجرةوالتشرد ، وتحاول
حکومات الدول االوروبية ان تتنصل من هذه الحقائق وتغض النظر عنها

  .وبالتالي تقوم بطرد الالجئين الکورد وتعيدهم قسرا الی هناك
تشرد و وارغموا ماليين  يعيشون تحت ظروف الهجرة  وال4ان اکثر من 

علی اختيار حياة الهجرة  والتشرد  في الدول المجاورة للعراق والی
الدول االوروبية وکل هذه نتيجة الحرب واالقتتاالت امريکا والدول

وهناک طرف اخر. االوروبية والمليشيات المسلحة االسالمية والمذهبية
 الالجئينمسؤول عن قضية الالجئين وهي منظمة االمم المتحدة لشؤون

وقامت هذه المنظمة بعقد عدة مؤتمرات عالمية حول قضية اللجئين لكن
ماحدث هو ان الطراف التي شارکت کانت باالصل سببا في الفوضی
الحرب في العراق واستخدمت قضية الالجئين کورقة سياسية من اجل
مصالحها وحتی ان تلك المنظمة اختارت السکوت امام عمليات الترحيل

ومثلما تعلمون ان الحکومة البريطانية هي. ري لالجئين العراقيينالجبا
احدی اطراف االساسية في الحرب الدائرة في العراق ، فان هذه الحکومة

الجئا عراقيا حيث کبلت176قامت وبصورة قمعية بترحيل  وطرد 
عسکرية وقامت کذل بحرمان الالجئين. اياديهم وارجلهم في الطا ئرات آ

 االجتماعية کحق السکن والتعليـم  والخدمات الصحية  ونفذتمن حقوقهم
لذلک.دول مثل السويد والدنمارک والمانيا نفس المارسات بحق الالجئين

فان الحل هو في ترک العراق للعراقيين وانهاء االحتالل وبناء دولة
علمانية مدنية  وعندام التساند تلك الدول هذه القضية فليعطوا حقوق

 واليحرمونهم من حقوقهم النهم باالصل ضحايا لسياسات هذهالالجئين
 ان يوحد هذه االجتماع جهود االتحادات العمالية ومنظمات امل.الدول 

الدفاع عن حقوق الالجئين واالحرار من اجل ان نبني صرحا مدافعا
وقويا بوجه سياسات الترحيل االجباري لالجئين من بريطانيا ون تلتزم

يطانية بالمعاهدات الدولية والمرتبطة بحقوق الالجئينوفيالحکومة البر
نفس الوقت اطلب من االعزاء المشارکون في هذه االجتماع ان يرفعوا
مذکرة احتجاج الی حکومات  البريطانية والسويد والمانيا وان تطالب فيها

  بوقف الترحيل االجباري لالجئين العراقيين

 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:
 


