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البيان الختامي لندوة كولون الفكرية التي عقدت للفرتة من 26 اىل 27 اذار 2016

 عقــد يف مدينــة كولــون األملانيــة للفــرتة مــن 26 – 27 / 3 / 2016 ندوة 
فكريــة ومدنيــة ، بدعــوة مــن منظمــة حقــوق اإلنســان يف املانيــا/ أومريك 
والديــوان الرشقــي الغــريب يف كولــون تحــت شــعار )دعــامً لنضــال شــعبنا 
ــز  ــوق اإلنســان ضــد التميي ــاع عــن حق ــر األرض والدف ــي يف تحري العراق
ــرساً( ،  ــن ق ــتقرار املهجري ــني وإس ــودة النازحي ــل ع ــن أج ــة وم والطائفي
ــه ،  ــراق وخارج ــل الع ــان يف داخ ــوق اإلنس ــطاء يف حق ــا نش ــارك فيه ش
ــة حقــوق االنســان العراقــي ، ومــا  ــق بحال ــاً تتعل ــاً واوراق عالجــت ابحاث
تتعــرض لــه مــن انتهــاكات مســتمرة بوصفهــا نتيجــة لسياســات املحاصصة 
الطائفيــة والعرقيــة التــي انتهجتهــا الحكومــات  العراقيــة املتعاقبــة منــذ 

االحتــال االمريــي واســقاط النظــام الدكتاتــوري يف العــام 2003 .

   بعــد الوقــوف دقيقــة حــداد عــى ارواح ضحايــا االرهــاب يف داخــل 
ــاع  ــدوة اوض ــت الن ــل ، ناقش ــر بروكس ــا تفج ــه وضحاي ــراق وخارج الع
ــامل  ــن إه ــه م ــون ل ــا يتعرض ــراق ، وم ــل الع ــاوية داخ ــني املأس النازح
وتنكيــل وابتــزاز مــن مؤسســات حكوميــة انيطــت بهــا مهمــة انقاذهــم 
ورعايتهــم وحاميتهــم ، اذ اضطــر مايــني العراقيــون للنــزوح مــن مناطــق 
ســكناهم ، بســبب اغتصابهــا مــن قبــل تنظيــامت ارهابيــة متطرفــة مثــل 
ــة  ــمية يف مامرس ــة الرس ــة االمني ــل املؤسس ــد فش ــا، بع ــش ومؤيديه داع
ــة  ــك املحافظــات وحامي ــة يف تل ــى الســيادة الوطني ــاظ ع ــا بالحف دوره
ســكانها ، فقــد اضطــر النازحــون اىل دفــع الثمــن املضاعــف  متثــل 
ــبب  ــكن بس ــاك والس ــدان االم ــخاص وفق ــم االرواح وارس االش بفقدانه
السياســات الحكوميــة الفاشــلة، التــي ادت الحقــاً اىل هــدر ورسقــة 

ــني . ــة النازح ــاذ وحامي ــة النق ــوال املخصص االم

تدارســت النــدوة هجــرة العراقيــني اىل دول الشــتات مــع كل مــا يرتبــط 
ــاة االف املهاجريــن اىل  بهــذه الهجــرة مــن مخاطــر وازمــات ، اودت بحي
اوربــا بشــكل خــاص ، ناقــش املجتمعــني ظاهــرة الهجــرة الجامعيــة التــي 
ــا  ــة وم ــة العراقي ــات الحكوم ــري بسياس ــكل جوه ــبابها بش ــت اس ارتبط
ــتويات  ــاع مس ــاد، وارتف ــي الفس ــن ، وتف ــدان لام ــن فق ــا م ــج عنه نت
ــار  ــات ، وانتش ــدان الخدم ــبوق ، وفق ــر مس ــكل غ ــة بش ــر والبطال الفق

ــاط بالوطــن . مشــاعر اليــأس والعجــز وضعــف االرتب

بشــكل منفصــل ومكثــف نوقشــت حالــة حقــوق االنســان يف العــراق 
ــادة  ــي ، االب ــاد الســيايس والدين ــا ، االضطه ضمــن محــاور متعــددة منه
ــدأ  ــر ، ومب ــة التعب ــرأة ، حري ــوق امل ــاد ، حق ــة الفس ــة، مكافح الجامعي
املواطنــة ، فقــد جــرى اغنائهــا عــر مجموعــة مــن النشــطاء باملقرتحــات 
املحــي والــدويل،  العــام  الــرأي  اىل  املحــددة واملوجهــة  والتوصيــات 
والجهــات ذات العاقــة ، مؤكديــن عــى أهميــة مواصلــة النضــال لتحريــر 
األرض مــن عصابــات داعــش املجرمــة ومــن يســاندها ، بدعــم كل القــوى 

ــا . ــق النــر عليه ــا لتحقي ــة والتضامــن معه املقاتل

اكــدت النــدوة ان تحقيــق هــذه التوصيــات واالهــداف املدنيــة النبيلــة 
ســوف لــن يحــدث بــدون التخلص مــن السياســات االثنيــة والعرقيــة التي 
متارســها احــزاب االســام الســيايس واحــزاب التوجــه القومــي ، واملبــارشة 
باعــادة بنــاء الدولــة طبقــا ملبــدأ املواطنــة وتفعيــل القيــم الدميقراطيــة 
السياســية واالجتامعيــة ، أي تحقيــق املســاواة الحقوقيــة بــني املواطنــني، 

يضمــن حريــة التعبــر واالعتقــاد ، ويرســخ آليــات العــدل االجتامعــي .

ناشــد النشــطاء املشــاركون يف النــدوة أهلنــا يف الوطــن واملهجــر ملــؤازرة 
الحــراك الشــعبي املــدين داخــل العــراق الهــادف اىل تحقيــق اصــاح 
ــة العراقيــة ، وتحقيــق  ــاء الدول جــذري ملجمــل العمليــة السياســية يف بن
ــة  ــاة حــره كرميــة يف دول ــون مــن حي ــون العراقي ــه املواطن ــو الي ــا يصب م
مدنيــة دميقراطيــة تقــوم عــى مبــدأ املواطنــة والكفــاءة والنزاهــة يف ادارة 

شــؤون الدولــة الضامنــة لحقــوق االنســان .

بيان تضامن مع الجامهر املتظاهرة واملعتصمة يف ساحات 

التحرير ببغداد و املحافظات

مبناســبة انعقــاد النــدوة الفكريــة يف مدينــة كولــون االملانيــة للفــرتة 
مــن 26 اىل 27 آذار 2016 التــي اقامتهــا منظمتــي الدفــاع عــن حقــوق 
ــون ،  ــوان الرشقــي الغــريب يف كول االنســان يف العــراق / اومــرك والدي
ــان يف  ــوق االنس ــال حق ــني يف مج ــطاء عراقي ــوة اىل نش ــت الدع وجه
الداخــل والخــارج ، تحــت شــعار )دعــام لنضــال شــعبنا العراقــي يف 
تحريــر االرض والدفــاع عــن حقــوق االنســان ضــد التمييــز والطائفيــة 
ومــن اجــل عــودة النازحــني واســتقرار املهجريــن قــرسا(، بعــد الوقوف 
دقيقــة حــداد عــى ارواح ضحايــا االرهــاب ، أدان املشــاركني انتهــاكات 
حقــوق االنســان يف العــراق مبختلــف اشــكالها ومصادرهــا ، مؤكديــن 
رفضهــم سياســة املحاصصــة الطائفيــة والعرقيــة ، التــي تقــوم عليهــا 
العمليــة السياســية، والتــي ادت اىل زيــادة عــدد النازحــني واملهاجريــن 

داخــل الوطــن وخارجــه .
بهــذه املناســبة يتوجــه املشــاركني يف النــدوة الفكريــة اىل جامهــر 
شــعبنا العراقــي يف الوطــن، خاصــة املتظاهريــن واملعتصمــني يف 
بالتحيــة  لكــم  يتوجهــون   ، العراقيــة  باملــدن  التحريــر  ســاحات 
والتضامــن مــع نضالكــم املســتمر الثابــت، منــذ شــهور ضــد الفســاد 
والفاســدين واملتشــبثني بالســلطة ، ممــن اوصلــوا الوطــن اىل مــا هــو 
ــاكات  ــات وانته ــر الخدم ــش وتوف ــباب العي ــردي يف اس ــن ت ــه م علي

ــان . ــوق االنس حق
نشــد عــى اياديكــم ونقــف معكــم نحــن املشــاركني يف النــدوة ممن 
ــة  ــني اىل وقف ــر ، داع ــني يف دول املهج ــل واملقيم ــن الداخ ــوا م قدم
واحــدة مــن بنــات وابنــاء الشــعب العراقــي ألجــل االنتقــال بالعــراق 
اىل بــر االمــان يف اقامــة الدولــة املدنيــة التــي تحقــق مبــدأ العدالــة 
االجتامعيــة وحــق املواطنــة للجميــع بــدون أي متييــٍز عنــري، عــى 

اســاس االنتــامء الدينــي والطائفــي والعرقــي والفكــري والجنــس .
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اإلســام  إرهــاب 
ــذي  ــدويل ال ــيايس ال الس
متارســه عصابــات داعــش 
والنــرة  والقاعــدة 
مــن  بــد  وال   ، وغرهــا 
ــز  ــة سياســات التميي إدان
والدينــي  القومــي 
ــرأة  ــد امل ــي وض واملذهب
مــن جانــب حكومــات 
ــط  ــرشق األوس ــدان ال بل

وضــد االحتــال ألرايض الغــر والتدخــل يف شــؤونها الداخليــة 
وعــدم احــرتام ســيادتها مــن جانــب الــدول املجــاورة وبدعــم 
دويل، ســواء أكانــت إيــران أم تركيــا أم الســعودية وقطــر أم 
الــدول الكــرى ، ألنهــا سياســات جائــرة وضــد ميثــاق األمــم 
املتحــدة والئحــة حقــوق اإلنســان وبقيــة اللوائــح واملواثيــق 
والعهــود الدوليــة ، فالــراع الــدويل واإلقليمــي عــى مناطــق 
ــة  ــوارد األولي ــى امل ــة، وع ــدول واملنطق ــذه ال ــوذ يف ه النف
النفطيــة التــي تعــوم عليهــا ، ولتحقيــق أقــى األربــاح 
ــر  ــة األك ــلحة التقليدي ــع األس ــن بي ــوت ، م ــارة امل ــن تج م
حداثــة واألكــر فتــكا بالنــاس وتدمــر لاقتصــاد واملشــاريع 
ــرشة  ــوام الع ــال األع ــت خ ــة وصل ــغ خيالي ــة، مببال الخدمي
ــة ،  ــدوالرات األمريكي ــن ال ــارات م ــات امللي ــة إىل مئ املاضي
هــي الســبب وراء املــوت والخــراب والدمــار يف هــذه البلدان 
واملنطقــة ، إنــه اإلرهــاب الســيايس واالقتصــادي يف آن ، لقــد 
ــرشق األوســط  ــة ال ــاء منطق ــوال بن ــكان هــذه األم كان بإم
ــام  ــرة ال ك ــرة وعام ــة مزده ــى منطق ــا ع ــا وتحويله برمته
هــي األن حيــث يســود التخلــف والبطالــة والفقــر واألميــة 

ــكانها . ــن س ــداً م ــة ج ــبة عالي يف نس
إننــا يف الوقــت الــذي نحيــي جهــود بعــض دول االتحــاد 
األورويب عــى اســتقبالها عــدداً كبــراً مــن الاجئــني مــن 
ــم  ــن التنظي ــض وندي ــاص ، نرف ــكل خ ــوريا بش ــراق وس الع
اليمينــي املســمى بيگيــدا وكل القــوى النازيــة الجديــدة 
ــعى ال إىل  ــذي يس ــاين ال ــني األمل ــة واليم ــة املتطرف واليميني
إعاقــة احتضــان الاجئــني فحســب ، بــل ويدفــع بقــوى 
ــي  ــدور الت ــئ وال ــرق املاج ــني وح ــى الاجئ ــداء ع إىل االعت
تخصــص لســكنهم املوقــت ، وندعــو إىل تحــرك القــوى 
واملجتمــع  اإلنســان  ق  حقــو  ومنظــامت  الدميقراطيــة 
ــة  ــول عملي ــاد حل ــني وإيج ــع الاجئ ــن م ــدين إىل التضام امل
التــي  النفســية  العلــل  الســتقبالهم واســكانهم ومراعــاة 
يعانــون منهــا ، كــام ندعــو كل الاجئــني القادمــني الجــدد إىل 
احــرتام القوانــني وتقاليــد وعــادات وثقافــة املجتمــع األملــاين 
وتجنــب الوقــوع يف الســلوك الــيء الفــادح الــذي ارتكبتــه 
جمهــرة صغــرة مــن األفــراد يف يعــد رأس الســنة املانيــة يف 
ــي  ــة والت ــدن األملاني ــن امل ــون وشــتوتكارت وغرهــام م كول

ــلمني . ــرب واملس ــة الع ــب ، وخاص ــكل األجان ــاءت ل أس
مناقشــة  إىل  الفكريــة  النــدوة  نتطلــع يف هــذه  إننــا 
ــاث املطروحــة  ــل الث ــة ملســودات أوراق العم ــة وعميق حي
إىل  النقاشــات  هــذه  تنتقــل  أن  ونتطلــع   ، للمناقشــة 
منظــامت حقــوق اإلنســان يف الوطــن ويف الخــارج وإىل 
نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان عــى نطــاق واســع يف صفــوف 

الشــعب العراقــي واملهاجريــن :
 1- حالــة حقــوق اإلنســان بالعــراق وســبل تنشــيط 
وتطويــر حركــة ومنظــامت حقــوق اإلنســان يف الداخــل 

. والخــارج 
مســاعدتهم  وســبل  بالعــراق  النازحــني  أوضــاع   -2  
وتقديــم العــون لهــم وعودتهــم إىل مناطــق ســكناهم بعــد 

تحريــر مناطقهــم والعمــل عــى إعــادة البنــاء .
وســبل  العــراق  خــارج  إىل  املهاجريــن  أوضــاع   -3  
ــدين  ــع امل ــامت املجتم ــدول ومنظ ــل ال ــن قب ــاعدتهم م مس
يف دول االتحــاد األورويب والواليــات املتحــدة وبقيــة دول 

العــامل .
ــو  ــفر ونرج ــاء الس ــمكم عن ــى تجش ــاً ع ــكركم جميع نش
ــات  ــق الغاي ــة إىل تحقي ــة ونقاشــات هادف لكــم إقامــة طيب
ــن  ــل مل ــكر الجزي ــدم الش ــام نق ــدوة ، ك ــذه الن ــة له النبيل
ســاهم وقــدم املســاعدة املاليــة غــر املرشوطــة مــن األخــوة 
العراقيــني داخــل وخــارج الوطــن لعقــد هــذه النــدوة 
الفكريــة لصالــح حقــوق اإلنســان بالعــراق .. وشــكراً لحســن 
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السيدات والسادة الضيوف الكرام
األخوات واألخوة املشاركني يف الندوة

الحضور الكريم
يســعدين أن أرحــب بكــم جميعــاً مبدينــة كولــون 
باســم اللجنــة التحضريــة راجيــاً لكــم إقامــة طيبــة 
ــدف إىل  ــي ته ــة الت ــدوة الفكري ــذه الن ــا ونجاحــا له فيه
التضامــن النضــايل مــع الشــعب العراقــي بــكل قومياتــه 
حقــوق  منظــامت  ومــع  ومذاهبــه  دياناتــه  واتبــاع 
اإلنســان وبقيــة منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة 
بالعــراق والخــارج واملدافعــة عــن حقــوق اإلنســان 
الدميقراطــي  املــدين  املجتمــع  إقامــة  إىل  والســاعية 

والدولــة املدنيــة الدميقراطيــة .
مــن  املميــز  العــدد  هــذا  ملشــاركة  ســعداء  إننــا 
ــدين  ــع امل ــان واملجتم ــوق اإلنس ــبيل حق ــني يف س املناضل
القادمــني مــن العــراق ، وكذلــك األخــوات واألخــوة 
ــدوة  ــذه الن ــي يف ه ــتات العراق ــن دول الش ــني م القادم
ــهم  ــات تس ــروج بتوصي ــاح والخ ــا النج ــو له ــي نرج الت
ــني يف العــام   ــه لقــاء برل يف دعــم وتكريــس مــا توصــل ل
اإلنســان  لحقــوق  العراقــي  املنتــدى  2014ونشــوء 
ومبــادئ  وتكريــس رشعــة  نــرش  ســبيل  يف  املناضــل 
ــاركة يف  ــامت املش ــراق وكل املنظ ــان بالع ــوق اإلنس حق
ــل أو  ــا بالداخ ــن كان منه ــواء م ــاطه ، س ــه ونش عضويت
الخــارج ، يــأيت عقــد هــذه النــدوة بكولــون لشــعور 
متزايــد بالحاجــة إىل التحــري عــن ســبل وإمكانيــات 
االتحــاد  وحكومــات  األورويب  العــام  الــرأي  تحريــك 
ــع  ــن م ــة للتضام ــامت الدولي ــات واملنظ األورويب والهيئ
ــب  ــن عواق ــة م ــة الراهن ــه يف املرحل ــا يعاني ــعبنا وم ش
ــث انتهكــت  ــة يف أجــزاء مــن العــراق ، حي حــرب طاحن
ــه  ــه وحيات ــان وحريات ــوق اإلنس ــك حق ــزال تنته ــا ت وم
ــل  ــن قب ــاة ، م ــة والحي ــداء الحري ــل أع ــن قب ــاً م يومي
عصابــات داعــش والقــوى املامثلــة لهــا يف غــرب وشــامل 
العــراق ومــن عصابــات وتنظيــامت مســلحة وميليشــيات 
طائفيــة متــارس انتهــاك هــذه الحقــوق ببغــداد ويف مــدن 

ــرى . ــة أخ عراقي
والعــراق الراهــن يواجــه اليــوم ومنــذ ســنوات كثــرة 
ــكل  ــان ب ــوق اإلنس ــة حق ــادئ رشع ــارشاً ملب ــاكاً مب انته
مكوناتهــا السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة ، يواجــه محاصصــة طائفيــة مقيتــة يف ســلطاته 
الثــاث التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة ، وهيمنــة 
واملواطنــة  الوطــن  لهويــة  وانتهــاكاً  مقدراتــه  عــى 
لحســاب الهويــات الفرعيــة التــي قــادت ومــا تــزال 
إىل الراعــات الدينيــة والطائفيــة وإىل مــوت مئــات 
اآلالف مــن البــرش بالعــراق وإىل خــراب ودمــار واســعني، 
وإىل غيــاب للتنميــة وعجــز عــن تقديــم الخدمــات 
وإذا  واملواطنــني.  للمواطنــات  والعامــة  االجتامعيــة 
كانــت الحــرب الخارجيــة يف العــام  2003 قــد أطاحــت 
بالدكتاتوريــة البعثيــة الغاشــمة، فــإن الواليــات املتحــدة 
ــس  ــرض وتكري ــى ف ــا ع ــد عم ــا ق ــة وبريطاني األمريكي
نظــام املحاصصــة الطائفيــة وفتحــا أبــواب جحيــم الراع 
ــات  ــاع الديان ــة اتب ــراق ومناهض ــي بالع ــزاع الطائف والن

ــى اآلن . ــراق حت ــا الع ــاين منه ــي يع ــرى الت األخ
الطائفيــة  املحاصصــة  سياســات  تســببت  لقــد 
والتمييــز الدينــي واملذهبــي يف الحكــم واملجتمــع إىل 
انتشــار وســيادة ظاهرتــني مناهضتــني لحقــوق اإلنســان 
ومســتقبل العــراق وشــعبه، هــام العنــف واإلرهــاب 
املســلح والفســاد املــايل واإلداري ، وإىل نشــوء املزيــد مــن 
الخافــات والراعــات والنزاعــات ، وإىل القتــل املتبــادل 
ــة  ــاس الهوي ــى أس ــلحة ع ــة مس ــيات طائفي ــني ميليش ب
ــراب  ــوت وخ ــة م ــت الحصيل ــة ، وكان ــة واملذهبي الديني
النفطيــة  العــراق  مســتمر ونهــب متزايــد يف مــوارد 
ــف يف  ــة والتخل ــر والفاق ــن الفق ــد م ــة وإىل مزي واملالي

املجتمــع .
ثــم كانــت الطامــة الكــرى يف ظــل النظــام الســيايس 
ــل  ــت جحاف ــني اجتاح ــم ح ــة يف الحك ــي والفردي الطائف
الجــراد األصفــر ، عصابــات داعــش املجرمــة ، مدينــة 
ــذرة  ــا الق ــد وطــدت أقدامه ــت ق ــد أن كان املوصــل، بع
ــني  ــن ، وح ــاح الدي ــار وص ــي األنب ــدن يف محافظت يف م
ــات دون  ــذه العصاب ــام ه ــة ام ــوات العراقي ــت الق هرب
ــا ،  ــل وأهله ــة املوص ــتباحة ملدين ــت اس ــال ، إذ حصل قت
ــة  ــرى محافظ ــدن وق ــة م ــمل بقي ــاح ليش ــد االجتي وامت
ــوات الپيشــمرگة أيضــاً ودون  ــوى، حــني انســحبت ق نين

قتــال أمــام الزحــف الداعــي ملــدن ســنجار وزمــار 
ــات مــن الرجــال والنســاء،  ــل للمئ وغرهــام، فــكان القت
والنــزوح  والترشيــد  واالغتصــاب،  الســبي  وكذلــك 
الجامعــي ملئــات اآلالف مــن املســيحيني واإليزيديــني 
والشــبك وتركــامن تلعفــر وســبي وبيــع أخواتنــا النســاء 
اإليزيديــات يف ســوق النخاســة باســم رشيعــة اإلســاميني 
اإلرهابيــني أعــداء اإلنســان، إضافــة عــى اضطهــاد الكثــر 
مــن أتبــاع املذهــب الســني مــن أبنــاء وبنــات املوصــل 
الذيــن رفضــوا تأييــد عصابــات داعــش أو االنخــراط 

ــاً . ــا يومي ــي يرتكبونه ــم الت ــم يف الجرائ معه
لقــد شــجب العــامل كلــه هــذه الجرائــم البشــعة 
ــات داعــش ضــد اإلنســان العراقــي  التــي ترتكبهــا عصاب
ومجلــس  األورويب  االتحــاد  اعــرتف  كــام  وحقوقــه، 
ــراق  ــري بالع ــرى ويج ــا ج ــون م ــي بك ــيوخ األمري الش
ــة  ــادة جامعي ــة إب ــي جرمي ــوى ه ــه يف نين ــد مكونات ض
ــرار ســليم يفــرتض أن يصــدر  وضــد اإلنســانية ، وهــو ق
عــن األمــم املتحــدة ومجلــس األمــن الــدويل واملجتمــع 

الــدويل .
ولكــن هــذا غــر كاف لجامهــر الشــعب التــي تحكمها 
ــن  ــي م ــي واملذهب ــز الدين ــية والتميي ــة السياس الطائفي
ــات  جهــة، وتســيطر عــى جــزء مــن أرض العــراق عصاب
جهــة  مــن  والتكفريــة  املتطرفــة  الســيايس  اإلســام 
ثانيــة، ويعيــش مــا يقــرب مــن  3,5 مليــون إنســان 
ــاة  ــكل مــا هــو رضوري لحي ــازح يف مخيــامت تفتقــر ل ن
النســاء  مــن  وأغلبهــم   ، األطفــال  ورعايــة  اإلنســان 
ــراق ويف  ــتان الع ــم كوردس ــباب يف إقلي ــال والش واألطف
مــدن عراقيــة غــر مناطــق ســكناهم ويف أوضــاع بائســة 
ــات  ــن الصدم ــية م ــل النفس ــتى العل ــن ش ــون م ويعان
النفســية والكوابيــس والكآبــة الناجمــة عــن الرعــب 
ــكناهم  ــق س ــش ملناط ــاح داع ــرتة اجتي ــوه ف ــذي عاش ال
وهروبهــم صــوب املجهــول، إضافــة إىل مئــات اآلالف 
والــدول  األوروبيــة  الــدول  صــوب  املهاجريــن  مــن 
املجــاورة ، وأكــر مــن  %80منهــم ممــن تــرتاوح أعامرهــم 
ــني أقــل مــن ســنة و 35ســنة ، وهــي خســارة فادحــة  ب
للعــراق. لقــد ابتلــع البحــر األبيــض املتوســط الكثــر مــن 
ــم يف  ــر منه ــات الكث ــام م ــراق ، ك ــال الع ــباب وأطف س
ــدي  ــى أي ــدود أو ع ــر الح ــم ع ــي نقلته ــاحنات الت الش
عصابــات التهريــب املجرمــة التــي تســتنزف أمــوال 
ــن، ويتجمــع عــدد ال يحــى  ودمــاء وأعصــاب املهاجري
منهــم عنــد الحــدود االوروبيــة بعــد الســامح للنــزر 
 ، األورويب  االتحــاد  دول  اىل  بالدخــول  منهــم  اليســر 
لــرزح القســم االعظــم منهــم يف معســكرات تفتقــد إىل 
ــام  ــرأي الع ــد لل ــانية ، إذ ال ب ــات االنس ــط االحتياج أبس
ــاد  ــدة واالتح ــم املتح ــدويل واألم ــع ال ــي واملجتم العامل
ــل  ــن أج ــوية م ــل س ــاً وأن تعم ــو حق األورويب أن تصح
دعــم الحــرب العادلــة التــي يخوضهــا الجيــش العراقــي 
والقــوات األمنيــة وقــوات الپيشــمرگة وكل املتطوعــني من 
ــي  ــات داعــش ونحي ــاء الشــعب العراقــي ضــد عصاب أبن
ــة  ــارك الجاري ــق يف املع ــي تتحق بحــرارة االنتصــارات الت
ــارك  ــقطون يف مع ــذي يس ــهداء ال ــاالً للش ــي أج وننحن
تحريــر العــراق أوالً ، وإىل تقديــم الدعــم لنضال الشــعب 
العراقــي مــن أجــل إيقــاف انتهــاك حقــوق اإلنســان 
وحقــوق املواطنــة الحــرة واملتســاوية واملشــرتكة بوجــود 
وفعــل نظــام املحاصصــة الطائفــي ثانيــاً، وتوفــر الدعــم 
ــكناهم  ــق س ــن مناط ــني م ــة للنازح ــاعدة العاجل واملس
واملهاجريــن قــرساً صــوب الخــارج ، وتوفــر مســتلزمات 
ــا  ــد تحريره ــكناهم بع ــق س ــني إىل مناط ــادة النازح إع

ــراق . ــم الع ــة إىل وطنه ــن الطوعي ــودة املهاجري وع
ليــس العــراق وحــده يعــاين مــن هــذه األوضــاع 
املريــرة ومــن انتهــاك رشعــة وحقــوق اإلنســان ، فالحــرب 
ــا،  ــودان وليبي ــن والس ــوريا واليم ــة يف س ــزال جاري ــا ت م
ــاء  ــاس األبري ــن الن ــرشات اآلالف م ــل ع ــبب يف قت وتتس
وتدمــر املــدن ومظاهــر الحضــارة الشــحيحة فيهــا وتدمــر 
تراثهــا الحضــاري ، كــام حصــل يف نينــوى بالعــراق وتدمــر 
ــن أن تشــتعل الحــرب يف دول أخــرى يف  بســوريا ، وميك
منطقــة الــرشق األوســط مثــل لبنــان ، كــام إن االحتــال 
وتداعياتــه والعقوبــات الجامعيــة مســتمرة يف الضفــة 
أن  ميكــن  التــي  الفلســطينية  األرايض  مــن  الغربيــة 
ــى  ــة ع ــا ، إضاف ــدة فيه ــعبية جدي ــة ش ــتعل انتفاض تش
الحصــار عــى أهــل غــزة ، ولهــذا ال بــد مــن قيــام األمــم 
ــة  ــه يف مكافح ــدويل مبهامت ــن ال ــس األم ــدة ومجل املتح
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عــى  املشــكرة 
القيمــة  جهودهــا  
لهــذه  التهيئــة   يف 
النــدوة وانجاحهــا ..

ونحــن  واالن 
ــا  نحــر معكــم هن
حيــث تعقــد نــدوة 
كولــون نتطلــع ومن 

خــال مشــاركتكم الفاعلــة يف ورش العمــل التــي 
ــر املطروحــة  ــاء التقاري ستتشــكل ملناقشــة واغن
يف جــدول عمــل النــدوة بودنــا التأكيــد عــى 
نشــطاء  قبــل  مــن  الجــدي  التفكــر  رضورة 
حقــوق االنســان واملجتمــع املــدين املشــاركني 
ــدة  ــدوة لتثبيــت اســس عمــل جدي يف هــذه الن
مبنيــة عــى سياســة فاعلــة مبامرســة دميقراطيــة  
كليــاً  بعيــداً  اســس حضاريــة  وفــق  واســعة 
ــة  ــة والقومي ــة والطائفي ــرات الديني ــن التأث ع
والعشــائرية واي شــكل مــن اشــكال املحاصصــة 
السياســية املدمــرة .. ومهمتهــا الجوهريــة يف 
ــام  ــا االوه ــن بقاي ــي م ــان العراق ــر االنس تحري
والخرافــات وتحقيــق مبــدأ املواطنــة والعدالــة 
االجتامعيــة وصيانــة وحاميــة حقــوق االنســان 
ــة  ــة صحي ــتدامة يف بيئ ــة املس ــق التنمي وتحقي

نظيفــة ومامئــة لتطــور العــراق القــادم ..
ــن ونســتنكر االعــامل  ــر ندي ــن هــذا املن وم
يرتكبهــا  زال  ومــا  ارتكبهــا  التــي  الوحشــية 
كانــت  اينــام  وحواضنهــم  داعــش  مجرمــوا 
ونعلــن تضامننــا الامحمــدود مــع الضحايــا 
والســبايا واملغتصبــات واالرسى الذيــن بيعــوا 
ــدويل  ــع ال ــب املجتم ــة ونطال ــوق النخاس يف س
باســتنكارها واعتبارهــا اعــامال اجراميــة ترتقــي 
اىل مســتوى الجينوســايد .. ونحيــي باســمكم 
قدمــت  التــي  االملانيــة  الحكومــة  موقــف 
ــا  ــرات يف املاني ــات واالس ــاعدات للمغتصب املس
ــن  ــرساً م ــن ق ــني واملهجري ــه لاجئ ــا تقدم وم
بســب  بلدانهــم  ملغــادرة  اضطــروا  الذيــن 
ــام  ــاذة .. ك ــة الش ــاع االمني ــات واوض االضطراب
ــة  ونســتنكر باســمكم بشــدة االعــامل االجرامي
لداعــش وتفجراتهــا يف فرنســا وبلجيــكا  يف 
ــا  ــتقرار يف اورب ــن واالس ــد االم ــعاها لتهدي مس

والنيــل مــن قيمهــا الحضاريــة .  
وختامــا اقــول هنــاك مثــل املــاين يؤكــد مــع 
كل بدايــة هنــاك معجــزة .. ودورنــا ينصــب ايها 
االعــزاء يف نــدوة كولــون .. أن نفتــح جميــع 
الطــرق لهــذه املعجــزة يك تدخــل الضيــاء للنفق 

املظلــم الطويــل الــذي اســمه العــراق .
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كلمة الدكتور غالب العاين - ألقاها بأسم أومريك يف ندوة كولون

 .. االعــزاء  االخــوة   .. العزيــزات  االخــوات 
.. الكــرام  الضيــوف 

اهنأكــم  ان  احــب  شــيئ  كل  وقبــل  اوال 
ببدايــة  العراقــي  الشــعب  اهنــئ  وباســمكم 
حــرب  تحريــر نينــوى مــن الدواعــش االرهابيــني، 
فنتمنــى النــر الكامــل القريــب، و يســعدين 
احييكــم  ان  أومريــك  عــن  نيابــة  ويرشفنــي 
لندوتنــا  وارحــب بكــم مــن القلــب متمنيــاً 
هــذه ولنــا جميعــاً  كل النجــاح والتوفيــق يف 
وترســيخ  تحقيــق  صــوب  االنســاين  مســعانا 
وحاميــة مبــادئ حقــوق االنســان املثبتــة يف 
الرشعــة الدوليــة لحقــوق االنســان واملعاهــدات 

 . الدوليــة االخــرى  واملواثيــق 
أومريــك ايهــا الحضــور الكريــم تعنــي منظمــة 
الدفــاع عــن حقــوق االنســان يف العــراق ـ املانيــا 
ــارش  ــهر الع ــع الش ــها يف مطل ــم تأسيس ــي ت الت
مــن عــام 1996 بعــد التــداول مــع العديــد مــن 
االخــوات واالخــوة العراقيــون الحــارضون اليــوم 
يف هــذه النــدوة كل مــن الدكتــور كاظــم حبيــب 
ــش و  ــادق اطيم ــور ص ــود والدكت ــى محم ومثن
حكمــت تاجالدبــن واملتحــدث اليكــم غالــب 
ــزاء  ــني واالع ــن الغائب ــة م ــع مجموع ــاين  م الع
الراحلــني منهــم الدكتــور يحــي الصــايف ومهــدي 
ــور حســن  ــر الوعــد والدكت ــور باق ــح والدكت صال
جبــاوي والدكتــور خــر حســن والدكتــور احمــد 
الحكيــم وغرهــم مــن املكافحــني مــن اجــل 
الذيــن فقدناهــم لاســف  حقــوق االنســان  

ــديد . الش
إن امريــك .. ايهــا االعــزاء .. منظمــة مســتقلة 
والقوميــات  والطوائــف  لألديــان   وعابــرة 
وايديولوجيــات السياســية ومفتوحــة لجميــع 
يــودون  عراقيــة  اصــول  مــن  او  العراقيــني 
التضامــن والدفــاع عــن  املشــاركة يف تقديــم 
حقــوق االنســان العراقــي يف املهجــر ويف العــراق 
دون متييــز  بســب العــرق او القوميــة او الديــن 
ــت  ــس .. وهــي يف ذات الوق ــد او الجن او املعتق
ــح  منظمــة ذات منفعــة عامــة بعيــدة عــن الرب
ــة ..  ــني االملاني ــع للقوان ــاري وتخض ــايل والتج امل
تســتند أومريــك يف جــل نشــاطها اىل املبــادئ 
املثبتــة يف االعــان العاملــي لحقــوق االنســان 
لعــام 1948 واىل العهديــن الدوليــني الخاصــني 
والحقــوق  واملدنيــة  السياســية  بالحقــوق 
االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة لعــام 1966، 
ــوق  ــة بحق ــة املعني ــات الدولي ــة االتفاق واىل بقي

االنســان .
وقــد ثبتــت أومريــك منــذ تأسيســها عــدة 
املمكــن  مــن  عملهــا  يف  اساســية  أهــداف 

. تلخيصهــا
اولهــام ..  النضــال مــع مجمــوع الشــعب 
ــادي  ــار االقتص ــع الحص ــل رف ــن أج ــي  م العراق
ــن  ــره م ــا تعت ــه النه ــن كاهل ــر ع ــدويل الجائ ال

ابشــع انــواع انتهــاكات حقــوق االنســان يف القرن 
العرشيــن .وثانيهــام .. الرتكيــز يف نشــاطاتها عــى 
اهميــة تفعيــل وتطبيــق القــرار 688 لعــام 1991 
الداعــي لكفالــة حقــوق االنســان يف العــراق 
ــي  والحقــوق السياســية لعمــوم الشــعب العراق
، ولهــذا الخصــوص فقــد عقــدت اومريــك نــدوة 

ــام 1998 .. ــني ع ــة  واســعة يف برل دولي
ــم  ــا بتقدي ــية التزامه ــا االساس ــث اهدافه وثال
وابنــاء  بنــات  اىل  املســاعدات  انــواع  كافــة 
ــاً اىل  ــا واملهجــر .. جنب الجاليــة العراقيــة يف املاني
ــاكات  ــواع انته ــة كل ان جنــب مــع فضــح وتعري
ــوري  ــل النظــام الدكتات حقــوق االنســان مــن قب
الشــمويل يف العــراق ..  وبهــذا الخصــوص دعــت 
مبنــى  امــام  حاشــدة  مظاهــرة  اىل  اومريــك 
ــل  ــن اج ــاي م ــة يف اله ــدل الدولي ــة الع محكم
تقديــم  رئيــس النظــام الدكتاتــوري االســتبدادي 

ــة . ــه للعدال وزمرت
ــي  ــب وطن ــية وكواج ــا االساس ــع اهدافه وراب
ــوق  ــة حق ــد حرك ــى توحي ــك ع ــت أومري عمل
طريقهــا  اخــذت  التــي  العراقيــة  االنســان 
ــة  ــج الثاني ــرب الخلي ــد ح ــة بع ــع وخاص بالتوس
وتحريــر الكويــت وســقوط جــدار برلــني ، ومــن 
أجــل ذلــك تــم عقــد املؤمتــر التأســيي ملنظامت 
ــة  ــان العراقي ــوق االنس ــان حق ــات ولج وجمعي
املهجــر  ودول  وســوريا  العــراق  كردســتان  يف 
حيــث انبثقــت حينهــا لجنــة تنســيق لهــذت 
امريــي  االنكلــو  االحتــال  وبعــد  املنظــامت 
وتوقفــت  تعطلــت  الدكتاتوريــة  وســقوط 
اعــامل هــذه اللجنــة .. ثــم اخــذت امريــك 
ــهر  ــات يف الش ــع الطاق ــدداً لتجمي ــادرة مج املب
ــي  ــت ممث ــام دع ــام 2014 حين ــن ع ــارش م الع
منظــامت وجمعيــات حقــوق االنســان العراقيــة 
يف العــراق ودول املهجــر وكذلــك دعــوة العديــد 
مــن نشــطاء حقــوق االنســان واملجتمــع املــدين   
ــه  ــض عن ــذي متخ ــي ال ــني التاريخ ــاء برل اىل لق
تأســيس املنتــدى العراقــي ملنظــامت حقــوق 
ــل  ــيق الداخ ــي تنس ــن لجنت ــون م ــان املك االنس
واملهجــر وبهــذه املناســبة احيــي االخ والصديــق 
املنســق  بصفتــه  زنكنــة  االســتاذ عبدالخالــق 
العــام للمنتــدى وكل العاملــني معــه  لنشــاطهم 
الــدؤوب وحرصهــم عــى تطويــر هــذه الحركــة .

وســاهمت اومــرك بالتحضــر واملشــاركة يف 
عــدة  مظاهــرات يف هامبــورغ وبرلــني ضــد 
ــة  ــل وماحق ــاد وقت ــاب واظطه ــش واالره داع
اهلنــا مــن املواطنــات واملواطنــني االزيديــني 
واملســيحيني والرتكــامن والشــبك ووو الــخ ...

وكــام تــرون .. ايهــا االعــزاء فــان نــدوة كولــون 
هــذه هــي امتــداد واســتمرارية لنشــاط وحيويــة 
ــون  ــي يف كول ــايف العراق ــوان الثق ــك والدي أومري
ــم  ــز هيث ــها االخ العزي ــة ورئيس ــه االداري وهيئت
الحاليــة   التحضريــة  اللجنــة  رئيــس  الطعــان 
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مقدمة :
ــة  ــات العراقي ــامت والجمعي ــر املنظ ــد تقاري تؤك
ــتمرار  ــى اس ــان ع ــوق االنس ــة بحق ــة املعني والدولي
وإتســاع حــاالت انتهــاك حقــوق اإلنســان والتجــاوز 
الفــظ عليهــا يف العــراق ، فهنــاك تصاعــد يف العمليات 
القتاليــة ضــد داعــش ويف الجرائــم التــي ترتكبهــا 
هــذه العصابــات اإلرهابيــة منــذ إجتياحهــا املوصــل 
وتوســعها وشــمولها لبقيــة مناطــق محافظــة نينــوى، 
ثــم وجودهــا قبــل ذاك وتوســعها اىل محافظــات 
الديــن وديــاىل وبعــض مناطــق  األنبــار وصــاح 
والخطــف  القتــل  عمليــات  اىل  إضافــة   ، كركــوك 
والســبي والنهــب والعمليــات اإلنتحاريــة التــي تقتــل 
املزيــد مــن األبريــاء يف أنحــاء متفرقــة مــن العــراق 
والتــي تســبب يف املزيــد مــن العنــف واإلرهــاب 
ــق كل  ــاد ، ويراف ــؤس يف الب ــار والب والخــراب والدم
ــات  ــرة للمكون ــزوح والهج ــر الن ــد وتائ ــك تصاع ذل
القوميــة وأتبــاع الديانــات واملذاهــب من املســيحيني 
وااليزيديــني والشــبك والرتكــامن الشــيعة والكاكائيــني 
ــار  ــات األنب ــكان محافظ ــمل س ــام تش ــم ، ك وغره

ــاىل . ــروك ودي ــق ك ــض مناط ــن وبع ــاح الدي وص
ــبك  ــون والش ــيحيون واأليزيدي ــرض املس ــد تع لق
والرتكــامن يف محافظــة نينــوى اىل عمليــات إبــادة 
جامعيــة وجرائــم حــرب ، إعــرتف بهــا أخــراَ برملــان 
 ، األمريــي  الســينات  وكذلــك  األوريب  اإلتحــاد 
ــس  ــب مجل ــه يطال ــكل مكونات ــي ب ــعي العراق والش
يف  الدوليــة  الدوليــة  واملحكمــة  الــدويل  األمــن 
اإلنســان يف هولنــدا  ومحكمــة حقــوق   ، الهــاي 
واملجتمــع تســببوا بوقوعهــا و وفــروا بسياســتهم 
ــاح  ــتلزمات إجتي ــادهم مس ــة وفس ــة املقيت الطائفي
املوصــل واملناطــق األخــرى وتنفيــذ عمليــات اإلبــادة 
ــوا  ــة لينال ــة والدولي ــم العراقي ــة ، اىل املحاك الجامعي
الجــزاء العــادل عــى الجرائــم التــي إرتكبوهــا والتــي 
مل تتوقــف حتــى األن مــن جهــة ، والتعامــل مــع 

ــرى . ــة أخ ــن جه ــم م ــذه الجرائ ــا ه ضحاي
ــايل  ــاد امل ــراق بالفس ــاب يف الع ــرتن اإلره ــد أق لق
ــي  ــيايس طائف ــام س ــل نظ ــعني يف ظ واإلداري الواس
مقيتــة يف جميــع ســلطات ومرافــق  ومحاصصــة 
ــة والنخــب الحاكمــة والتــي ادت اىل  ــة العراقي الدول
ــة  ــاد املالي ــوارد الب ــتخادم م ــي يف اس ــال حقيق اخ
توزيــع  واعــادة  توزيــع  عدالــة  وعــدم  ســوء  يف 
الداخــل القومــي يف غــر صالــح الكادحــني وذوي 
ــات  ــن نب ــن م ــراء واملعوزي ــدود والفق ــل املح الدخ
وابنــاء العــراق ، ومــع تدهــور ايــرادات النفــط 
تعطــل  عامليــاً  أســعاره  تدهــور  بســبب  املاليــة 
ــني  ــب املوظف ــع روات ــزال دف ــا ي ــدة وم لشــهور عدي
إقليــم  يف  وخاصــة  واملتقاعديــن  واملســتخدمني 
ــني  ــدود ن يف ح ــل املح ــن ذوي الداخ ــتان م كوردس
ــار املوظفــني واعضــاء الرملــان والحكومــة  يتمتــع كب
والقاضــاء برواتــب عاليــة جــدا ال تتناســب واوضــاع 
ــوق  ــى حق ــظ ع ــاوز ف ــو تج ــة ، وه ــراق الحالي الع
ــه ، وهــذا  ــه ومعيشــته وكرامت اإلنســان وعــى حيات

الواقــع الســئ مصحــب باســتمرار عمليــات التضييــق 
عــى حريــة الــرأي والتعبــر والحريــات الخاصــة 
الحاكمــة واالجهــزة  النخــب  قبــل  مــن  والعامــة 
ــش  ــم داع ــة )تنظي ــات االرهابي ــة والجامع الحكومي
ــة  ــة املســلحة املنفلت االرهــايب( وامليليشــيات الطائفي
ــا  ــة ، أحيان ــة املنظم ــات الجرمي ــا وعصاب ــن عقاله م
كثــرة االعتــداء عــى املتظاهريــن املطالبــني بحقــوق 

الشــعب وحرياتــه .
ان تفــي الفســاد يف كافــة مفاصــل الدولــة الهشــه 
وتفاقــم عمليــات تهريــب املــال وهــدره قــد اقــرتن 
بتخــي حكومــات املحاصصــة الطائفيــة املتتاليــة عــن 
التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة وعــن اســتثامر 
ــتخراج  ــن اس ــة م ــة املتأتي ــوال الحكومي روؤس االم
وتصديــر الخــام يف مشــاريع انتاجيــة وخدميــة ، 
وخاصــة يف قطاعــات الصناعــة والزراعــه واالتصــاالت 
ــارز يف  ــف ب ــى ضع ــة ع ــم ، إضاف ــة والتعلي والصح
دعــم القطــاع الخــاص اإلنتاجــي ، قــد ادى اىل تــردي 
ــة العظمــى  ــة واملعاشــية للغالبي األوضــاع اإلقتصادي
ــة  ــم البطال ــر يف حج ــاع كب ــكان واىل ارتف ــن الس م
ــي تفاقمــت خــال الســنتني  ــاد ، والت ــر يف الب والفق
املنرمتــني ، بســبب تدهــور أســعار النفــط الخــام يف 
الســوق الدوليــة مــن جهــة ، والحــرب التــي يخوضهــا 
والحشــد  املســلحة  والقــوات  العراقــي  الشــعب 
داعــش  واملتطوعــني ضــد عصابــات  والبيشــمركة 
ــارج  ــراق والخ ــاندها يف الع ــا ويس ــف معه ــن يق وم

ــة . مــن جهــة ثاني
ان الحــراك املــدين واملظاهــرات الشــعبية الســلمية 
االنســان ومنظــامت  مبشــاركة جمعيــات حقــوق 
ــع املحافظــات  ــي عمــت جمي ــدين، والت ــع امل املجتم
بغــداد، واملطالبــة  العاصمــة  العراقيــة مبــا فيهــا 
ــة  ــة الطائفي ــذ املحاصص ــية ونب ــات السياس باالصاح
واملحســوبية ومحاربــة الفســاد ومحاكمة املفســدين، 
وســوء الخدمــات ، وانعــدام فــرص عمــل للعاطلــني، 
ــه  ــط واموال ــب النف ــات نه ــاف عملي ــة اىل ايق إضاف
يف العــراق واقليــم كوردســتان ، وتؤكــد بــأن مــا 
اعلــن مــن إصاحــات بالعــراق واإلقليــم أخــراً كانــت 
ــذ  ــاوب والتنفي ــق التج ــكلية ، ومل تل ــدودة  وش مح
ــة  املطلــوب مــن قبــل الســلطات املســؤولة يف الدول
التــي عملــت عــى املامطلــة وتســويف املطالــب 
ــاك  ــن  ، كــام ان هن ــة واملرشوعــة للمتظاهري العادل
تعطيــل للحيــاة الدســتورية والرملــان يف االقليــم ، مــا 
يتعــارض مــع حقــوق اإلنســان والدســتور العراقــي .

ــاع  ــب بالدف ــي تطال ــعبية وه ــرات الش ان املظاه
عــن حريــة ومصالــح وارادة الشــعب وحقوقــه ، 
تحيــي اإلنتصــارات التــي تتحقــق عــى جبهــات 
القتــال كافــة ، يف قتالهــا الصعــب لتحريــر االرض 
والشــهب ، تــدرك بــأن تحريــر البــاد والشــعب مــن 
عصابــات داعــش والقضــاء عــى االرهــاب والفســاد 
الشــعبية  االوســاط  لــدى  والعــوز  الفقــر  وعــى 
والعــودة للتنميــة ونوفــر الخدمــات والتخلــص مــن 
ــة  ــة للدول ــة واملؤسســات وامليليشــيات املوازي الدول

وفواتهــا  العراقيــة 
ونشــاطها  المســلحة 
واحــرتام  االقتصــادي 
االنســان  حقــوق 
ــة ،  ــة االجتامعي والعدال
يتطلــب تغيــراً فعليــا 
العــراق  واقــع  يف 
ويف  الراهــن 
املجتمــع  اقامــة 

واحــرتام  الدميقراطيــة  املدنيــة  والدولــة  املــدين 
والبتعــاد  واملتســاوية  الحــرة  املواطنــة  هويــة 
ــدة  ــة لوح ــة القاتل ــات الفرعي ــن الهوي ــي ع الفع
ــل  ــرتام الكام ــع االح ــدم م ــرر والتق ــال والتح النض
للهويــات القوميــة والدينيــة واملذهبيــة لافــراد   
ــه  ــعب ونضال ــدة الش ــق وح ــات ، وتحقي والجامع

. وتضامنــه  املشــرتك 
منــاف  حاليــا  بالعــراق  ويجــري  ماجــرى  ان 
اإلنســان  حقــوق  الئحــة  يف  الــواردة  للمبــادئ 
الدوليــة ولــكل املواثيــق والعهــود الدوليــة الخاصــة 
برشعــة حقــوق اإلنســان ، وبالتــايل فــأن االوضــاع 
الراهنــة التــي ميــر بهــا العــراق تتطلــب مــن 
ــع  ــامت املجتم ــان ومنظ ــوق االنس ــات حق جمعي
املــدين دوراً اكــر حــراكا وفعاليــة مــن اجــل خلــق 
لنظــام  رأي عــام ضاغــط وفعــال لوضــع حــد 
املحاصصــة الطائفيــة وإنقــاذ العــراق مــن االرهــاب 
والفســاد ، وهــام وجهــان لعملــة واحــدة ، و وضــع 
ــأيت  ــا ت ــن هن ــاوزات ، وم ــاكات والتج ــد لانته ح
ــة  ــع خط ــر ورضورة وض ــاح والتغي ــة اإلص أهمي
شــاملة إلعــادة بنــاء الدولــة واملجتمــع اإلقتصــادي 
ــي تشــكل جــزءاً  ــامت الت ــي ، إن هــذه امله الوطن
ــان  ــوق اإلنس ــبيل حق ــال يف س ــامت النض ــن مه م
جمعيــات  حركــة  وتطويــر  تنشــيط  تســتوجب 
حقــوق اإلنســان عــى صعيــدي الداخــل والخــارج .

الرتبيــة  مجــال  صعيــد  عــى   : أوالً 
: والثقافــة  والتعليــم 

العمــل عــى توســيع ونــرش مبــادئ الئحــة 
حقــوق اإلنســان الدولية الصــادرة يف 1948/12/10 
االبتدائيــة  للمــدارس  التعليــم  مناهــج  ضمــن 
واملتوســطة والثانويــة، إضافــة إىل التعليــم العــايل ، 
كــام متكــن إضافــة مــا يطلــق عليــه برشعــة حقــوق 
اإلنســان يف هــذا املجــال والتــي تتضمــن املواثيــق 
والعهــود اإلقليميــة والدوليــة الخاصــة بحقــوق 
اإلنســان السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة، مبــا 
ــاد  ــخ ، وإبع ــل ...ال ــرأة والطف ــوق امل ــك حق يف ذل
كافــة مناهــج التعليــم ويف كل املراحــل التعليميــة 
والعنريــة  للطائفيــة  الداعيــة  االفــكار  عــن 
والتمييــز وكل مــا يصــب يف تيــار التعصــب الدينــي 

ــي . ــي والقوم واملذهب
ــزة  ــني يف أجه ــة للعامل ــم دورات تثقيفي * تنظي
بقضايــا  خاصــة  والعســكرية  املدنيــة  الدولــة 

تقرير عن حالة حقوق اإلنسان بالعراق وسبل تطوير وتنشيط حركة 
ومنظامت حقوق اإلنسان العراقية بالداخل والخارج

عبدالخالق زنكنة *
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حقــوق اإلنســان .
* تنظيــم دورات وســمنارات تثقيفيــة للعاملــني يف 

القطــاع الخــاص حــول مبــادئ حقــوق اإلنســان.
* إلــزام وزارة الثقافــة العراقيــة بإصــدار كراســات 
كثــرة حــول الئحــة حقــوق اإلنســان وبقيــة املواثيــق 
ــل  ــوق الطف ــرأة وحق ــوق امل ــة وحق ــود الدولي والعه
والــرأي  التعبــر  وحــق  السياســيني،  والســجناء 

ــع. ــاق واس ــى نط ــا ع ــخ وتوزيعه والتنظيم...ال
بحمــات  الرســمية  اإلعــام  أجهــزة  إرشاك   *
واإلذاعــة  والتلفزيــون  الصحافــة  يف  منتظمــة 
وتنظيــم  ورشحهــا  اإلنســان  بحقــوق  للتعريــف 

. الغــرض  لهــذا  جامهريــة  نــدوات 
* نــرش مبــادئ وأســس الدولــة املدنيــة واملجتمــع 
املــدين الدميقراطــي والرتكيــز عــى : الفصــل بــني 
الســلطات الثــاث واســتقال القضــاء التــام ، الفصــل 
بــني الديــن والدوليــة وبــني الديــن والسياســية ، 
ــة  ــاث التنفيذي ــلطات الث ــات الس ــات وواجب صاحي
ــاواتها  ــرأة ومس ــوق امل ــاء ، حق ــة والقض والترشيعي
واملتســاوية  الحــرة  املواطنــة  بالرجــل،  التامــة 
واملشــرتكة مبــدأ أســايس مــن مبــادئ الدولــة املدنيــة. 
ــا  ــب وحريته ــات واملذاه ــات والديان ــرتام القومي اح
السياســية  الطائفيــة  ورفــض  إقامــة طقوســها  يف 
واألثنيــة السياســية التــي تعنــي التمييــز والتهميــش 
واإلقصاء...الــخ، مبــدأ العدالــة االجتامعيــة ومســاواة 
ــل  ــن التمثي ــر ع ــض النظ ــون بغ ــام القان ــاس أم الن
ــو  ــرد ه ــن الف ــامد املواط ــني وإعت ــبي للمواطن النس

ــدف . اله
قيــادة  يف  والكفــاءة  املواطنــة  مبــدأ  تأكيــد   *
الدولــة والوظائــف العامــة ويف رســم سياســة الدولــة 

الداخليــة والخارجيــة .
ــراف  ــي األع ــض تبن ــون ورف ــد ســلطة القان * تأكي
والتقاليــد الدينيــة والعشــائرية يف حــل النزاعــات 
ــد  ــون جدي ــع قان ــة بترشي ــني ، واملطالب ــني املواطن ب
لألحــوال املدنيــة يســتند اىل أســس وقواعــد الدولــة 

ــة . ــة الدميقراطي املدني
ــات  ــة وكل الهيئ ــامت العاملي ــع املنظ ــل م * العم
الدوليــة لتفعيــل دور اإلنرتبــول يف إســرتجاع األمــوال 
ــن  ــى م ــض ع ــاء القب ــراق وإلق ــن الع ــة م املرسوق
للقضــاء   وتقدميهــم  األمــوال  هــذه  بحوزتهــم 

العراقــي .
بــني  العاقــات  صعيــد  عــى   : ثانيــاً 

: اإلنســان  حقــوق  منظــامت 
* الدعــوة إىل تبنــي جميــع منظــامت حقــوق 
املبــادئ  الداخــل والخــارج  العراقيــة يف  اإلنســان 
املواثيــق  وجميــع  الدوليــة  الائحــة  يف  الــواردة 

اإلنســان. بحقــوق  األخــرى  والعهــود 
ســقف  منظمــة  تكويــن  تبنــي  إىل  الدعــوة   *
لجميــع منظــامت حقــوق اإلنســان لتقريــب وجهــات 
النظــر وحاميتهــا والتضامــن يف مــا بينهــا يف الداخــل 
ــد يف  ــك عــى نطــاق كل بل ــم ذل ــن أن يت ــام ميك ، ك

ــارج . الخ
* تنظيــم النــدوات واالجتامعــات لنــرش ورشح 
مبــادئ حقــوق اإلنســان عــى أوســع نطــاق ممكــن 
ــة والريــف واملؤسســات العامــة والخاصــة. يف املدين

* العمــل عــى املشــاركة يف وضــع القوانــني الخاصة 

مبســائل حقــوق اإلنســان لتعديــل الدســتور أو وضــع 
قوانــني جديــدة يف مختلــف املجــاالت.

ــات  ــد منظــامت وجمعي ــاً: عــى صعي ثالث
ــوق االنســان يف الداخــل : حق

* تعزيــز العاقــة بــني منظــامت حقــوق االنســان 
وإفــراد املجتمــع  .

* تطويــر عاقــات جمعيــات حقــوق االنســان 
ــات  ومنظــامت املجتمــع املــدين واالتحــادات والنقاب

ــدين . ــعبي امل ــراك الش ــع الح ــل م والتفاع
* تنشــيط عمــل منظــامت حقــوق االنســان مــن 
خــال توســيع فعالياتهــا الجامهريــة واســتقطاب 

ــال . ــذا املج ــطني يف ه الناش
* العمــل املوحــد بــني جمعيــات حقــوق االنســان 
ومنظــامت املجتمــع املــدين يف الداخــل ، وذلــك مــن 
خــال العمــل الجامعــي املشــرتك واملثمــر بــدالً مــن 

النشــاطات الفرديــة املحــددة . 
األنشــطة  جميــع  يف  الفعالــة  املشــاركة   *
والفعاليــات التــي تعنــى بحقــوق االنســان مــن 

. ودوليــة  وحكوميــة  أهليــة 
* متابعــة أوضــاع النازحــني واملهجريــن والــذي 
بلــغ عددهــم حســب اإلحصــاءات الرســمية أكــر من 
ثاثــة مايــني نــازح موزعــني عــى االقليــم ومناطــق 
أخــرى مــن العــراق، الذيــن يعيشــون أوضاعــاً صعبــة 
وســيئة للغايــة، وذلــك مــن خــال زيــارة مخيامتهــم 
ــق لعودتهــم اىل مناطــق  ــة العوائ والعمــل عــى إزال

ســكناهم وباألخــص املحــررة منهــا .
* رصــد وفضح انتهــاكات حقوق االنســان ومطالبة 
الســلطات لتجعــل مســؤولياتها تجــاه املواطنــني كــام 
ورد يف الدســتور واملعاهــدات واملواثيــق الدوليــة 
املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق االنســان واحــرتام 

ــم. كرامته
* تقديــم التقاريــر واالحصــاءات الدوريــة الدقيقــة 
بشــكل مفصــل عن حــاالت االنتهــاكات والتجــاوزات، 
وعــى جميــع الصعــد واملجــاالت التــي متــارس عــى 

جميــع مكونــات املجتمــع املــدين .
*  توســيع مشــاركة منظــامت حقــوق اإلنســان 
اللقــاءات  عــن  الصــادرة  البيانــات  ونــرش  إقــرار 

. واملؤمتــرات 
* تنظيــم ورش عمــل مشــرتكة مــع ممثــي الدولــة 
يف قضايــا حقــوق اإلنســان)مفوضية حقــوق اإلنســان، 
ــم  ــدف دفعه ــة( به ــان الرملاني ــوق اإلنس ــة حق لجن
ملتابعــة خروقــات حقــوق اإلنســان عــر االدعــاء 

ــم . ــام واملحاك الع

رابعــاً : عــى صعيــد منظــامت وجمعيــات 
حقــوق االنســان يف الخــارج :

* تعزيــز عاقــات منظــامت حقــوق اإلنســان 
باملهجريــن  باالتصــال  املــدين  املجتمــع  ونشــطاء 
بشــتى  ملســاعدتهم  الســيايس  اللجــوء  وطالــب 
الســبل املمكنــة وعقــد النــدوات لهــم لتوضيــح 
ــا  ــم وتراه ــم وثقافته ــتقبلة له ــدول املس ــاع ال اوض
الحضــاري وســبل التعامــل معهــا واحــرتام دســاترها 

. الدميقراطيــة 

العراقــي  اإلنســان  حقــوق  منظــامت  قيــام   *
العاملــي  العــام  الــرأي  بالخــارج مبهمــة تعريــف 
بأوضــاع حقــوق االنســان املرتديــة يف داخــل العــراق 
ومســاعدته  العراقــي  الشــعب  مــع  والتضامــن 
للخــروج مــن أزمتــه الحاليــة ، ويتــم ذلــك عــر 
ترجمــة وإيصــال بيانــات وتقاريــر منظــامت حقــوق 
اإلنســان إىل املنظــامت الدوليــة وعقــد النــدوات 
البلــدان  مــن  واملواطنــني  املواطنــات  ومشــاركة 

للهجــرة والاجئــني . املســتقبلة 
 *مناشــدة والــرأي العــام العاملــي واملنظــامت 
االنســانية لتقديــم الدعــم واملســاندة للمهجريــن 

العراقيــني الجــدد .
* االتصــال باملنظــامت الدوليــة لتبنــي قضايــا 
الاجئــني واملهجريــن مبوجــب املواثيــق واملعاهــدات 

ــم . ــة بأوضاعه ــة الخاص ــات الدولي واالتفاقي
* مطالبــة الســلطات الحكوميــة بالعمــل عــى 
مــن  العراقيــني  والاجئــني  املهجريــن  حاميــة 
لهــا  يتعرضــون  التــي  واالعتــداءات  التجــاوزات 
يف بعــض البلــدان مــن قبــل جامعــات متطرفــة 

. وعنريــة 
* تشــكيل مركــز قانــوين متخصــص مــن قبــل 
منظــامت وجمعيــات ونشــطاء حقــوق االنســان 
ــن الجــدد  ــوق املهجري ــن حق ــاع ع ــارج  للدف يف الخ

وعــدم اجبارهــم للعــودة اىل بلدانهــم .
ــد  ــارزة لعق * اســتغال املناســبات واألحــداث الب
نــدوات خاصــة بعاقــة هــذه األحــداث بحقــوق 

ــان . اإلنس
ــان  ــوق االنس ــامت حق ــات ومنظ ــوة حكوم * دع
للهجــرة  املســتقبلة  الــدول  الــدويل يف  واملجتمــع 
باألطفــال  خــاص  إهتــامم  بإيــاء  والاجئــني 
والشــبيبة وبالنســاء ملعاناتهــم االســتثنائية خــال 
وجودهــم بالعــراق خــال الفــرتة املنرمــة ، مبــا يف 
ــال  ــاح واإلحت ــن اإلجتي ــرة م ــنوات االخ ــك الس ذل
واإلرهــاب والفســاد ومصــادرة حقــوق اإلنســان .

فيــه  تجمــع  صنــدوق  بتأســيس  التفكــر   *
الترعــات للحــاالت الطارئــة التــي ميكــن أن يتعــرض 
ــا اإلنســان العراقــي وبحاجــة إىل دعــم معــني، أو  له
لتنظيــم وعقــد النــدوات التثقيفيــة مببــادئ وقواعــد 

ــان . ــوق اإلنس ــر حق ــة تقاري ــل وكتاب عم
ــس  ــان يف تون ــوق اإلنس ــد حق ــع معه ــاون م التع
اإلنســان حــول ســبل  نشــطاء حقــوق  لتدريــب 

مواجهــة انتهــاك حقــوق اإلنســان .
* التعــاون مــع املنظمــة العربيــة لحقــوق االنســان 
و معهــد حقــوق االنســان يف تونــس لتدريــب نشــطاء 
حقــوق االنســان حــول ســبل مواجهــة انتهــاك حقوق 

. االنسان 
تطويــر التعــاون بــني منظــامت وجمعيــات حقوق 
لحقــوق  العراقــي  واملنتــدى  العراقيــة  اإلنســان 
ــع  االنســان يف الداخــل وتنســيقياته يف الخــارج ، وم
والدوليــة  اإلقليميــة  االنســان  حقــوق  منظــامت 
وخاصــة مــع لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 
املتحــدة يف جنيــف ولجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة 
العفــو  ومنظمــة  بروكســل  يف  األورويب  لاتحــاد 

ــة . الدولي

* تقرير قدم لندوة كولون – املانيا 

   يف 26 / آذار / 2016
 



8

اوالً : االضطهاد السياس والديني واالبادة الجامعية

ــات  ــع نقاب ــال رشاكات م ــن خ ــدين وم ــع امل ــامت املجتم ــعي منظ 1. س
واتحــادات حقوقيــة العــداد مشــاريع قوانــني او تعديــل قوانــني نافــذة متهيــدا 

ــة . ــات املختص ــا اىل الجه الحالته
2. تفعيل دور االدعاء العام يف التحقيق باالنتهاكات والجرائم املرتكبة .

3. حــث الجهــات الرســمية يف العــراق او التعــاون مــع املنظــامت الدوليــة 
ذات العاقــة عــى العمــل مــن اجــل ان يتــم النظــر بجرائــم االبــادة الجامعيــة 
ــة  ــة املختصــة والعمــل عــى انضــامم العــراق اىل اتفاقي امــام املحاكــم الدولي

رومــا .
4. مطالبــة الجهــات الترشيعيــة يف العــراق بترشيــع قوانــني لحاميــة النازحني 

وضحايــا االبــادة الجامعيــة ورعايتهــم وتعويضهم .
ــات  ــا بالخدم ــاب وتزويده ــن االره ــررة م ــق املح ــامر املناط ــادة اع 5. اع
ــن  ــدا ع ــا بعي ــودة اهاليه ــامن ع ــد وض ــن جدي ــة م ــا التحتي ــييد بنيته وتش

ــري . ــكاين الق ــر الس ــاوالت التغي مح
ــام  ــادة التنســيق في ــة عــى زي 6. حــث منظــامت املجتمــع املــدين العراقي
ــة  ــادة الجامعي ــا االب ــة ضحاي ــص حامي ــام يخ ــارج في ــل والخ ــا يف الداخ بينه
ــات  ــدة معلوم ــر قاع ــدويل ع ــع ال ــع املجتم ــا م ــيق عمله ــا اىل تنس ودعةته
خاصــة لهــذه املنظــامت وباللغــات العامليــة املعتمــدة ، وللمنظــامت العراقيــة 
يف الخــارج ان تــؤدي دورا فاعــا ومميــزا بهــذا الشــأن عــر قدرتهــا عــى التاثــر 

ــة والحكومــات  . عــى املؤسســات الدولي
ــعبية  ــا والش ــمية منه ــة الرس ــة االمني ــوات العراقي ــؤازرة الق ــم وم 7. دع
ــتمرة  ــا املس ــادة بامنتصاراته ــة واالش ــات االرهابي ــادل للجامع ــا الع يف تصديه
ــة  ــوى االجرامي ــك الق ــيطرة تل ــن س ــة م ــات العراقي ــدن واملحافظ ــر امل لتحري

ــة . الظامي
االف  تحريــر  اىل  الــدويل  واملجتمــع  الحكوميــة  الجهــات  مطالبــة   .8
ــيطرة  ــن س ــر االرايض م ــد تحري ــني عن ــن االزيدي ــني م ــات واملختطف املختطف

املجاميــع االرهابيــة .
9. ادانــة جرائــم االبــادة الجامعيــة وضــد االنســانية وجرائــم الحــرب التــي 
ــة  ــة العراقي ــيس الدول ــذ تاس ــب من ــات واملذاه ــاع الديان ــد اتب ــت ض ارتكب

ــوم . ــى الي وحت
10. مطابــة الجهــات الترشيعيــة بتفعيــل الجهــد القضــايئ يف جرائــم االبــادة 
الجامعيــة وجرائــم ضــد االنســانية وجرائــم الحــرب التــي ارتكبتهــا الجامعــات 
ــني  ــبك والكاكائي ــيحيني والش ــني واملس ــد االزيدي ــت ض ــي ارتكب ــة الت االرهابي
ــي ومحاســبة كل  ــات الشــعب العراق ــن مكون ــامن الشــيعة وغرهــم م والرتك
الجهــات والجامعــات واالشــخاص الذيــن تســببوا بهــا او تواطئــوا مــع حدوثهــا 
ــامية  ــة االس ــم الدول ــل اتظي ــن قب ــعة م ــق شاس ــال مناط ــام ادى اىل احت م

)داعــش( او مجاميــع اخــرى .

ثانياً : مكافحة الفساد بانواعه
1. تفعيــل دور املؤسســات املســؤولبة عــن مكافحــة الفســاد كالقضــاء 

واالدعــاء العــام ومفوضيــة النزاهــة وبقيــة االجهــزة التنفيذيــة .
ــل  ــات تفعي ــاق حم ــر اط ــدين ع ــع امل ــامت املجتم ــل دور منظ 2. تفعي
ــات  ــة واملؤسس ــة املحلي ــات الترشيعي ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــات املراقب آلي

الدوليــة املتخصصــة باســاليب مكافحــة الفســاد .
3. دعــم الحــراك االحتجاجــي املــدين الســلمي ومســاندة املطالــب الشــعبية 
باصــاح جــذري يشــمل البنيــة السياســية للدولــة فيــام يحقــق مبــدأ املواطنــة 
ــادئ  ــيخ مب ــاب وترس ــة االره ــات ملواجه ــر الخدم ــاد وتوف ــة الفس ومكافح

العــدل االجتامعــي .

ثالثاً  : التعليم والثقافة واالعام
ــن  ــا يضم ــا مب ــا ومناهجه ــكل مراحله ــة ب ــات التعليمي ــاح املؤسس 1. اص
تخليصهــا مــن التطــرف الدينــي والحــزيب وتحقيــق اســتقاليتها وموضوعيتهــا 

ــا  . ــة فيه ــعائر الديني ــة الش ــع اقام ــة ومن ــة واملعلوماتي العلمي
الرســمية  التعليميــة  املؤسســات  يف  الدينيــة  الرتبيــة  دروس  الغــاء   .2

ــن  ــدا ع ــراق بعي ــا يف الع ــان وحارضه ــخ االدي ــدروس يف تاري ــتبدالها ب واس
التعصــب او الرتويــج لديــن او مذهــب بعينــه .

ــز  ــات العامــة وتعزي ــة واملكتب ــة الوطني ــة للمكتب ــة التحتي 3. اصــاح البني
ــرة  ــاء ذاك ــة والتســامح وبن ــم املواكن ــوي يف اشــاعة قي ــايف والرتب دورهــا الثق

ــة موحــدة . ــة وطني تاريخي
ــف  ــية ملختل ــج الدراس ــان يف املناه ــوق االنس ــة حق ــال درس ثقاف 4. ادخ
ــب  ــر وتغلي ــول االخ ــامح وقب ــم التس ــى قي ــال ع ــأت االجي ــل  لتنش املراح

ــات . ــان والثقاف ــني االدي ــش ب ــجيع التعاي ــة وتش ــة العام املصلح
5. نــرش توعيــة عــدم اقتنــاء العــاب االطفــال التــي تشــجع عــى العنــف 
ــني  ــع قوان ــة بترشي ــع املطالب ــال م ــدى االطف ــوة ل ــي القس ــة وتنم والعدواني

ــع اســتراد هــذه االلعــاب . متن
6. دعــوة وســائل االعــام ملامرســة دور ايجــايب يف تطويــر الجوانــب 
التعليميــة والتثقيفيــة فيــام يخــص ثقافــة حقــوق االنســان والتســامح 
واالمتنــاع عــن االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الحريــات الشــخصية والعامــة. 
وادانــة كافــة انــواع االنتهــاكات واملضايقــات التــي يتعــرض لهــا االعاميــون 

ــري . ــتقصايئ والتنوي ــم االس ــتهم لعمله ــاء مامرس اثن
ــة  ــة ذات العاق ــات الدولي ــة للجه ــمية بالدول ــات الرس ــة الجه 7. مطالب
العــادة اعــامر االماكــن االثاريــة والتاريخيــة واملقابــر وكافــة الرمــوز الثقافيــة 
التــي جــرى هدمهــا واالســاءة لهــا عــى يــد العصابــات االجراميــة واالرهابيــة .

رابعاً :  حقوق املرأة
1. الغــاء او تعديــل كل الترشيعــات القانونيــة التــي تنتهــك انســانية املــرأة 
او تعاملهــا ككائــن ادىن مــن الرجــل او تلــك التــي تخــرق مبــدأ املســاوات بــني 

الرجــل واملــرأة وجعلهــا متوافقــة مــع الترشيعــات واملواثيــق الدوليــة .
ــى  ــم الق ــذه الجرائ ــاع ه ــرشف واخض ــم ال ــن جرائ ــرأة م ــة امل 2. حامي

العقوبــات  .
3. تجريــم العنــف ضــد املــرأة بــكل انواعــه ضمــن منظومــة كاملــة تشــمل 

ترشيــع قانــون العنــف االرسي .
ــج  ــا تزوي ــا فيه ــة مب ــة املدني ــارج املحكم ــواع الزيجــات خ ــة كل ان 4. ادان
ــع  ــة ملن ــة والتنفيذي ــة والترشيعي ــات القضائي القــارصات قــرا ودعــوة الجه

هــذه الظاهــرة .
5. اصدار الترشيعات مبنع ختان النساء .

6. انشــاء مراكــز حاميــة النســاء املنعفــات والهاربــات مــن جرائــم الــرشف 
او التزويــج القــري .

7. الدعــوة اللغــاء كافــة املــواد القانونيــة التــي ترشعــن اســلمة القارصيــن 
والقــارصات وبضمنهــا تعديــل او الغــاء املــادة 26 مــن قانــون البطاقــة 

ــة . الوطني

خامساً : حرية التعبر ومبدأ املواطنة
ــوق  ــع الحق ــد يف توزي ــار الوحي ــه املعي ــة بوصف ــدأ املواطن ــامد مب 1. اعت
والواجبــات بالدولــة واملجتمــع عــر مبــدأ فصــل الديــن عــن الدولــة ورفــض 

ــة  . ــة واالثني ــة الطائفي السياس
2. ســن قانــون لحاميــة التنــوع الدينــي والقومــي والثقــايف وتجريــم 

التمييــز والتكفــر .
3. اقــرار مبــدأ الحريــة الدينيــة يف االعتنــاق او عدمــه لــكل االديــان 
واملذاهــب بــدون اســتثناء ورفــض اي محــاوالت قريــة متــارس الرغــام اتبــاع 

ــم . ــر ديانته ــات عــى تغي الديان
للفــرد  الفكريــة والســلوكية  بــكل اشــكاله  التعبــر  اعتبــار حريــة   .4
ــة هــذا الحــق  ــم صيان ــا اساســيا مــن حقــوق االنســان، ويت والجامعــات حق

ــة . ــني الدولي ــع القوان ــق م ــون يتطاب ــع قان ــر ترشي ع
ــاق  ــة واط ــر قضائي ــدون اوام ــوايئ ب ــال العش ــات االعتق ــاف عملي 5. ايق
رساح كافــة املوقوفــني ممــن ال توجــد ادلــة او مســوغات قانونيــة العتقالهــم 

فــورا .
6. اعــادة النظــر بالجرائــم التــي يعاقــب عليهــا باالعــدام ومطالبــة 

. الجســيمة  بالجرائــم  العقوبــة  تلــك  بحــرس  الترشيعيــة  الســلطات 

توصيات الورشة الخاصة بحقوق االنسان يف العراق وسبل تطوير حركات 

ومنظامت حقوق االنسان  العراقية يف الداخل والخارج
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شــهد التاريــخ العراقــي - منــذ تأسيســه يف العــام 
1921 الكثــر مــن الحمات العســكرية املســنودة من 
مجموعــات مســلحة غــر نظاميــة ، إلخضــاع القبائــل 
يف الجنــوب أو أتبــاع الديانــات غــر العربيــة يف 
الشــامل ، وكانــت تلــك الحمــات تصاحبهــا املجــازر 
العمــران،  عــى  والدمــار  البــرش،  عــى  البشــعة 
ــًا ، كان  ــة أص ــرى البائس ــى الق ــا ع ــب اغلبه وانص
ــام  ــن م ــرن العرشي ــن الق ــف االول م ــذا يف النص ه
ادى اىل هجــرة ونــزوح ، حيــث ان التاريــخ العراقــي 
اإليزيديــني  ضــد  عســكرية  حملــة  أول  ارخ  قــد 
لتنفيــذ  يف العــام 1925 يف جبــل ســنجار متهيــداً 
مــرشوع الجزيــرة ، هــذه الحملــة التــي كانــت ســبباً 
اليزيديــة مــن قراهــم وإخائهــا إلســكان العــرب 
فيهــا ، ثــم وقعــت املجــزرة ضــد اآلشــوريني يف قضــاء 
ــام  ــذاك ، حــني ق ــواء املوصــل حين ــع لل ســميل التاب
الجيــش العراقــي بقيــادة بكــر صدقــي بتنفيــذ ابــادة 
جامعيــة يف العــام 1933 ، ادت اىل هجــرة اآلالف مــن 

ــران . ــوريا واي ــوريني اىل س االش

القــرن  مــن  الثــاين  النصــف  يف  امــا   
ــرن  ــن الق ــها م ــذان نعيش ــدان ال ــن ، والعق العرشي
الواحــد والعرشيــن ، فــام زلنــا نعــارص نــزوح وهجــرة 
ــادة  ــه إب ــأة عن ــكري نش ــام عس ــن : أوله ــني ع ناجم
ــرة  ــزوح وهج ــة اىل ن ــانية اضاف ــد اإلنس ــة ض جامعي
قرسيتــني واســعتني ،  كــام حصــل يف عمليــات االنفــال 
يف اقليــم كوردســتان يف العــم 1988 ، او قبــل ذلــك 
ــن  ــل 114 مواط ــث قت ــداد حي ــود ببغ ــزرة اليه مج
أموالهــم  ســلبت  العــراق  يهــود  مــن  ومواطنــة 
ــم يف  ــات عمله ــم ومح ــم ومتاجره ــت دوره ورسق
العــم 1941 عــى أيــدي عصابــات الفاشــية وجمــوع 
مــن الرعــام بعــد ســقوط حكومــة رشــيد العــايل 
الكيــاين ، والنــوع األخــر غــر عســكري اســتخدمت 
فيــه اجــراءات إداريــة امنيــة واســعة ال متــت اىل 
ــل اصــدار  ــة مث ــم داخــل الدول ــش الكري ــة العي صف
مجلــس النــواب العراقــي ومصادقــة مجلــس األعيــان 
عــى قانــون إســقاط الجنســية العراقيــة عــن يهــود 
هجــرة  اىل  أدى  والــذي   1950 العــام  يف  العــراق 
اكــر مــن 120 ألــف يهــودي عراقــي ، أو حــني 
ــام 1979  ــية يف الع ــث الفاش ــة البع ــت حكوم عدم
ــن  ــة م ــرد الفيلي ــن الك ــوف م ــات األل اىل تهجــر مئ
ــران وفرهــدة  ــة إلي ــة التبعي ــران بتهم ــراق اىل إي الع
أماكمهــم رســمياً ، ومــن ثــم تهجــر عــرب الجنــوب 
ــن  ــة ، وم ــة البائس ــس التهم ــوف  بنف ــرشات األل بع
تهجــر ســكان أخــوار الجنــوب بــدءاً مــن عــام 1985 
بتجفيــف األهــوار وإجبــار ســكانها عــى الهجــرة 
ــاب  ــرة ويف أعق ــنوات األخ ــال الس ــران ، وخ اىل اي
أســقاط الدكتاتوريــة الغاشــمة يعيــش العــراق يف ظل 
ــزوح  ــات ن ــة عملي نظــام طائفــي ومحاصصــة طائفي
وهجــرة مســتمرة بســبب مامرســة التمييــز الدينــي 
ــيعية  ــنية والش ــيات الس ــود املليش ــي و وج واملذهب
التــي إقتتلــت طائفيــاً مــا بــني 2006 – 2007 والقتــل 
عــى الهويــة ، ومــن ثــم احتــال تنظيــامت داعــش 
العســكرية ملناطــق واســعة مــن النبــار وصــاح الدين 
ــة  ــن محافظ ــرى م ــق اخ ــم مناط ــن ث ــل وم واملوص

ــاىل .  ــوك ودي ــق يف كرك ــض مناط ــوى وبع نين

مفهوم مصطلح النزوح 
تعريــف النــزوح الداخــي يعنــي االجبــار   
ــات  ــج رصاع ــب نتائ ــة بتجن ــروب أو الرغب ــى اله ع
العيــش  ومناطــق  املســـاكن  تــرك  أو   ، مســلحة 
مــن  أو مجموعــات  أفــراد  انهــم  املســتقرباعتبار 
الذيــن أُجــروا أو فضلــوا النــزوح داخليــاً، عــى غــر 
املعتـــاد، برغبةوقايــة النفــس مــن أخطــار شــديدة أو 
بهـــدف تجنـب آثـار الراعـات املسـلحة، أو حـاالت 
ــان أو  ــوق إالنسـ ــاك حقـ ــع، أو انتهـ العنـــف الواسـ
الكـــوارث الطبيعيـة أو البشـرية ، وهـؤالء النازحـون 

لـــم يعبـــروا حـــدوداً دوليـة .
يف  والهجــرة  النــزوح  فــإن  وبالطبــع   
ــة  ــة القومي ــن الدول ــل تكوي ــابقة، وقب ــرون الس الق
والحــدود السياســية للبلــدان ، مل يكونامصنفــان ، 

. اآلن  الحــال  هــي  كــام 
عوامل النزوح او الهجرة ) عوامل الدفع (

1- الحروب والراعات املسلحة 
2- املجاعات والجفاف
3- األوبئة واالمراض 

4- الفقر املستدام
5- الفســاد الســيايس والخافــات التــي يتوقــع 

صــدور الراعــات الحــادة عنهــا
ــة  ــة الديني ــي وانتشــار االصولي 6- التعصــب الدين

ــة  والكراهي
7- الكوارث الطبيعية 

وغرها 
النزوح يف العراق 

كان  العــراق  يف  النــزوح  ان  الباحثــون  يذكــر 
ودخــول  االوىل  العامليــة  الحــرب  بعــد  متواصــاً 
االنكليــز اىل العــراق ، وباألســاس ألســباب اقتصاديــة 

- اجتامعيــة ، وعــى ســبيل املثــال :-
- زيــادة النــزوح يف الثاثينــات بســبب تحســن 
االنتــاج الزراعــي بعــد زيــادة ملحوظــة يف عــدد 
املضخات،اللتــي أدت إىل انخفاضأســعار املنتجــات 

الزراعيــة .
- امــا انشــاء ســدة الكــوت 1939 وناظــم الفــرات 
ــاه يف األنهــر  فقــد أدى اىل انخفــاض يف منســوب املي
الصغــرة وقلــة الزراعــة املعتمــدة عــى الزراعــة 

ــيحية  . الس
ــدوره  ــد ســاعد ب ــا الفيضــان ســنة 1954  فق - ام

ــزوح . عــى الن
- زيــادة عوائــد النفــط التــي أدت اىل تحســن 
ــزوح اىل املــدن  اقتصــادي يف املــدن ، مــام شــجع الن

ــف . ــن الري م
ــورة 14 متــوز ازداد النــزوح مــن الريــف  - بعــد ث
اىل املدينــة خــال تطبيقــات قانــون االصــاح الزراعي 

رقــم 30 لســنة 1958 .
- االقتتــال الطائفــي 2016-2007 : ان االقتتــال 
الــذي أعقــب تفجــر مراقــد االمئــة يف ســامراء  افــرز 
ــق  ــم توثي ــة ، ومل يت ــون معلن ــد ال تك ــة ق حرباًأهلي
وأحصــاء نتائجها،غــر ان بعــض الباحثــني قــد توصــل 

ــة :- ــج التقديري اىل بعــض النتائ

1,3مليــون  أ- 
وثاثــة مائــة ألــف 
أوهجــروا  نزحــوا 
وبعــد  خــال 
 2 0 0 7 -2 0 0 6
ت  ا ء حصــا ال ا و
الحكوميــة تقدرهــا 

ارسة  22ألــف 
ســجلت  ب- 

أرسة  و194  57الفــا  واملهجريــن  الهجــرة  وزارة 
تعيــش يف بغــداد ) املصــدر ممثليــة االمــم املتحــدة 

.  )) العــراق  يف  الاجئــني  لشــؤون 
ــن  ــة ع ــرة الدولي ــة الهج ــرات منظم ــا تقدي ام
عــدد النازحــني داخليــاً )300,000((ثــاث مئــة 
الــف عائلــة أي 2,400.000  أو مليونــني واربعامئــة 
ــزوح  ــث الن ــداد )) بح ــن بغ ــم م ــرد ثلثه ــف ف ال
الداخــي أثــره عــى االقتصــاد العراقــي - عامــر 
عبــاس زغــر (( بحــث مقــدم اىل وزارة الهجــرة 

واملهجريــن .
الهجــرة مــن العــراق والحقيقــة عمليــات 

ــر قرسي  تهج
وهــذا معكوســحركة التهجــر الــذي اســتمرت ملــا 
بعــد الحــرب العامليــة االوىل،فكانــت الهجــرة مــن 
العــراق قــد تعــددت موجاتهــا يف القــرن العرشيــن، 

ومــا زالــت متواصلــة .
- التهجــر والنــزوح الداخــي الــذي صاحــب 

حركــة االثوريــن ســنة 1933  .
عرفــت  التــي  العراقيــني  اليهــود  تهجــر   -
بعــد  ملــا  واســتمرت   1941 ســنة  بالفرهــود 

. املــايض   القــرن  مــن  الســبعينات 
ــة  ــم القرسي ــة وهجرته ــراد الفيلي ــر االك - تهج

ــايض . ــرن امل ــن الق ــبعينيات م ــال الس خ
- التهجــر الــذي لحــق بســكان كركــوك مــن 
األكــراد ونقــل العــرب للســكن يف مناطقهــم يف 
عمليــة تغيــر دميوغــرايف محرمــة دســتورياً ودولياً ، 
والتــي جــرت يف مناطــق أخــرى مــن العــراق ايضــاُ 

ــراق . ــامل الع ــيحيني يف ش ــد املس وض
ــد 2003  ــتمرا بع ــازال مس ــذي م ــر ال  - التهج
 - الصابئــة   - املســيحيني   ( الدينيــة  لاقليــات 
االيزيديــني - الشــبك – الرتكــامن، إضافــة عــى 

أعــداد أخــرى مــن محافظــة األنبــار وديــاىل.
منــذ  متواصلــة  الهجــرة ألســباب سياســية   -

. املــايض  القــرن  ســبعينيات 
النزوح القرسي خال سنة 2014  

ان التقديــرات التــي تقدمهــا منظــامت   
رســمية ودوليــة عــن نســبة الســكان النازحــني مــن 
العــراق بســبب النزاعــات املســلحة املحــدودة 
ــات  ــع املجموع ــرب م ــة ، أو الح ــق معين يف مناط
املســلحة ،أو الحــرب الطائفيــة وغرهــا املتواصلــة 
تشــيبأن ســدس ســكان العــراق نازحــني او مهجرين 

او مرشديــن .
وقــد ال يكــون مــن الروريالتذكــر ان   

تقرير عن موجات النزوح العراقي ، سجل مظلم ، عواقب وخيمة ، وسبل املعالجة

محمد حسن السامي *
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ــزوح  ــهدت ن ــد ش ــادي ق ــل الرم ــق مث ــض املناط بع
ســابق عــى دخــول الدولــة االســامية املوصــل، 
ــاح  ــاىل - ص ــرى - دي ــق اخ ــا اىل مناط ــم امتداده ث
ــا أعقــب هــذا  ــة - املوصــل وم ــار ثاني ــن - االنب الدي
االحتــال الجديــد مــن قبــل داعــش مــن نــزوح 
ــام ان  ــر مــن )3,200( عل ــاً أك جامعــي تجــاوز حالي

. اساســاً  تقديريــة  االحصــاءات 
ــات األوىل  ــن املحافظ ــون م ــد تك ــادي :- ق فالرم
ــات  ــع الجامع ــرة بواق ــزوح والهج ــهدت الن ــي ش الت
ــا - الفلوجــة ,الكرمــة ، الرمــادي ,  املســلحة يف مدنه
الصقاويــة ... فتقــدر بعــض املنظــامت النازحــني او 
املهجريــن قــرسا مــن املحافظــة بنســبة 20% اىل %25، 
ــار  ــن االنب ــني م ــدد النازح ــغ ع ــام االوىل بل ويف االي
)1500( عائلــة مــن شــاميل الرمــادي ))وزيــر الهجــرة 

ــن (( . واملهجري
وقــد يكــون مــن املفيــد تقديــم االحصــاءات 
املتوفــرة لــدى املفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــني 

التابعــة لألمــم املتحــدة يف كانــون اول 2015 .

كردستان 901,320 ألف

577.230 الف  بغداد  

570,768 االنبار  

381,156 كركوك  

220,398 نينوى  

صاح الدين 146,970

109,998 دياىل  

78,942 النجف  

كرباء 66,258  

بابل 60,036

 3 املســجلون 3,193.390 يف  النازحــون  يتــوزع 
آالف و500 مركــز لجــوء يف كل العــراق  .

كــام ســجلت املفوضيــة عــودة 458 الــف شــخص 
ــار  ــة يف مجموعمحافظــات األنب اىل مناطقهــم األصلي
وديــاىل واربيــل وكركــوك ونينــوى وصــاح الديــن اىل 

نهايــة الســنة املاضيــة .

وجــاء يف التقريــر الســنوي للجمعيــة العراقــي 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــان يف الوالي ــوق اإلنس لحق
ــزوح  ــدد الن ــام 2015 بص ــني لع ــف النازح ــول مل ح

ــي : ــا ي م

»يتطلــع ) ثاثــة مايــني و 300 الــف ( عراقــي 
ــن  ــا ً م ــن قرسي ــني واملهجري ــن والنازح ــن املرشدي م
و350   .. إيزيــدي  الــف   400  « منهــم  ديارهــم 
ــف  ــبي .. و130 ال ــف ش ــامين .. و 300 أل ــف ترك ال
واالعــداد   ، كاكايئ  أالف   10 وأكرمــن   .. مســيحي 
املتبقيــة مــن ابنــاء القوميــة العربيــة والكرديــة 
وبقيــة الرشائــح االخــرى » و 48 % منهــم اطفــال 
وشــباب اقــل مــن 18 عــام، اىل جانــب وجــود )160( 
الــف معــوق ، يفتقــد اىل املــأوى املناســب و الحاميــة 
واالمــن، واىل إجــراءات رسيعــة مــن قبــل الحكومــة 
لتلبيــة احتياجاتهــم االنســانية ، ال ســيام املرشديــن يف 
املخيــامت التــي تفتقــر اىل العديــد مــن االحتياجــات، 
ــاء  ــكن والكهرب ــص يف الس ــا النواق ــأيت يف مقدمته وت
واملــاء وبقيــة امــور االغاثــة اليوميــة، وميــرون يف 
ظــروف قاهــرة اىل جانــب العديــد مــن املشــاكل يف 
ــات  ــة والخدم ــة والوظيف ــم والصح ــال التعلي » مج
العامــة والطاقــة والقضايــا االداريــة وتأخــر رواتــب 
املوظفــني واملتقاعديــن والوثائــق الرســمية والغرامات 

ــم يف  ــياراتهم« .. وامله ــة بســبب لوحــات س املروري
إيجــاد الحلــول الرسيعــة إلعــادة اعــامر مدنهــم 
ــي  ــايب الت ــش االره ــم داع ــل تنظي ــن قب ــرة م املدم
ً نتيجــة سياســتهم  يَْت بــاألرض تقريبــا  قــد ُســوِّ
التكفريــة التــي تدعــو اىل الحــرق والتدمــر وتفجــر 
ــاه واملحــات  الجســور واملستشــفيات ومشــاريع املي
الزراعيــة  والبســاتني  واألرايض  واملنــازل  التجاريــة 
ــد خســارتهم يف املعــارك أمــام هجــامت القــوات  عن
العراقيــة املحــررة وقيــادة التحالــف الــدويل املناهض 
لتنظيــم داعــش ، واعادتهــم اىل منازلهــم، حيــث 
ــر  ــم أك ــى تحطي ــش ع ــم داع ــارص تنظي ــل عن عم
ــي  ــق الت ــة للمناط ــة التحتي ــن البني ــن ) 80 % ( م م
تواجــد فيهــا مــام يتطلــب مناشــدة مــن العــراق اىل 
ــة  ــر برعاي ــاد مؤمت ــل انعق ــن أج ــدويل م ــع ال املجتم
االمــم املتحــدة ملســاعدته يف بنــاء مــدن محافظــات 
»نينــوى وصــاح الديــن والرمــادي وديــاىل « واعــادة 
الحيــاة الطبيعيــة لهــا ، حيــث ســيحتاج العــراق 
ــة اىل  ــة الدولي ــة ووكاالت املعون ــدول املانح ــن ال م
مســاعدات تقــدر مبئــات املليــارات مــن الــدوالرات 
إلعــادة األعــامر ورفــع وازالــة االلغــام والعبــوات 

ــره . ــم تدم ــا ت ــاء م ــادة بن الناســفة واع
ــوم  ــد عم ــه ض ــاب املوج ــف واالره ــة العن ونتيج
إقليــم  محافظــات  اســتقبلت  العراقــي  الشــعب 
كوردســتان ) مليــون و800 ( الــف شــخص ، ونصــف 
مليــون شــخص يف كركــوك ،ويتواجــد يف العاصمــة 
بغــداد )450( الــف نــازح ، ويف كربــاء )200( الــف 
شــخص ، ومدينــة خانقــني تحتضــن )140( الــف 
ــات  ــرشون يف املحافظ ــة ينت ــداد املتبقي ــازح، واالع ن
والقوميــات  األديــان  مختلــف  وميثلــون  االخــرى 

والطوائــف العراقيــة .

 لقــد شــهد العــراق ، ومــا يــزال ، الكثــر مــن 
الطــوارئ والكــوارث التــي صنعهــا الحــكام ، ناهيكــم  
والتلــوث  أواألوبئــة  كالفيضانــات  الكــوارث  عــن 
البيئــي وزرع األلغــام ،  دون ان تعلــن حالــة تأهــب 
ــن  ــة  م ــورة منهجي ــا بص ــر ومعالجته ــدرء املخاط ل

الناحيتــني  الترشيعيــة و املؤسســاتية .

ــك يتحمــل املواطــن ، وتتحمــل املجموعــات   لذل
ــب  ــري دون تأه ــي تج ــوارث الت ــك الك ــة تل العراقي
واســتجابة وتعــايف ووفــق خطــط وسياســات مســتقرة 
لــدى مؤسســات متخصصــة . ونتيجــة لذلــك نجــد ان 
النازحــني، بعــد مــرور ســنة ونصــف ، مل يعــودوا اىل 

مناطقهــم بعــد تحريرهــا .

 قــد يســأل ســائل ان الســطور الســابقة مل تتنــاول 
األثــار الســلبية عــى األقليــات الدينيــة : املســيحيني - 
الشــبك - الصابئــة - االيزيديــة ومــن ضمــن واقع هذا 
ــات  ــاع االقلي ــة اتب ــزوح ، والجــواب هــو ان غالبي الن
قــد أصبــح هدفهــا تــرك العــراق والهجــرة اىل بلــدان 
الغــرب  رغــم أنهــا غــر عــى هــذه الرغبــة، وبالتــايل 
ــا ميكــن ان  ــزوح ، وهن ــى الن ــرت ع ــة أج فاألكري
ــام حــول هــذا املوضــوع تغطــي  ــدم بعــض األرق نق

الفــرتة مــا بــني 2003 اىل 2007 كمثــال .

1- كان عــدد املســيحيني يف العــراق قبــل الحــرب 
يقــدر بـــ 1,400,000 مليــون واربعامئــة ألــف قبــل 
الحــرب االخــرة 2003 ،  وتقلــص مــن يتواجــد منهــم 
ــن  ــون ، لك ــف ملي ــو 500,000 نص ــإىل نح يف العراق
الهجــرة متواصلــة ، ويقــدر عددهــم حاليــاً بأقــل مــن 

400 ألــف نســمة .

2- كان عــدد الصابئــة املندائيــني بالعــراق اكــر 

مــن 70  الــف نســمة ولكــن تقلــص هــذا العــدد اىل 
ــاً . ــمة حالي ــوايل 5000  نس ح

ــات  ــني واإليزيدي ــدد األيزيدي ــاً ع ــزداد يومي 3- ي
األحــداث  مــن  خشــية  الوطــن  يرتكــون  الذيــن 
الاحقــة، رغــم بقــاء الكثــر مــن الشــبيبة لرغبتهــم 
يف الدفــاع عــن أرضهــم وشــعبهم ومصالحهــم ، وجــاء 
أتبــاع الديانــة األيزيديــة الذيــن يســتوطنون محافظة 
نينــوىن يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث اإلســتهداف ، إذ 
افــاد التقريــر ان اإلســتهداف أودى بحــوايل 335 مــن 
ــزوح 400  ــا إســتهدافهم فقــد أدى اىل ن ــا ، أم أتباعه
ألــف مــن األيزيديــني ، ان الدالئــل كلهــا تشــر اىل ان 
الداعشــيني قــد اســتهدفوا االيزيديــني بشــكل خــاص 
ســواء بالقتــل او ســبي االطفــال والنســاء واغتصابهــن 
وبيــع النســوة منهــن يف ســوق النخاســة »االســامي« 

العتبارهــم مــن غــر اهــل الكتــاب .

4- عــدد املفقوديــن مــن االيزيديــني بلــغ )2583( 
تحريــر )441(  تــم  ، وقــد  فتــاة  بينهــم )1597( 

ايزيديــاً بينهــم )280( فتــاة . 

العراقيــة  اإلنســان  حقــوق  وزارة  أصــدرت   -5
تقريــراً حديثــاً يوضــح عــدد الوفيــات التــي تكبدتهــا 
األنبــاء  شــبكة   ، العــراق  يف  العرقيــة  األقليــات 
ــن( التابعــة لألمــم املتحــدة ذكــرت  اإلنســانية )ايري
ــة  ــبك يف محافظ ــة الش ــدم أقلي ــد تق ــر أك ان التقري
 529 بحــوايل  املتــررة  األقليــات  الئحــة  نينــوى 
قتيــل ونــزوح حــوايل 16,000 شــخص ،  مــع وجــود 
تقديــر ملنظــامت دوليــة ومجتمــع مــدين يرفــع عــدد 
النازحــني مــن الشــبك إىل 300 الــف ، خاصــة الشــيعة 

ــم . منه

ــرت ان  ــن( ذك ــانية )أيري ــاء اإلنس ــبكة األنب 6- ش
الطائفــة املســيحية جــاءت يف املرتبــة الثالثــة يف 
تقريــر وزارة حقــوق األنســان العراقيــة حيــث لقــي 
ــاد  ــم ، وأف ــة حتفه ــاع الطائف ــن أتب ــخصاً م 172 ش
التقريــر أن )9000( شــخص مــن هــذه الطائفــة 
نزحــوا وهجــروا قــرساً مــن مناطــق ســكناهم خــال 

الفــرتة بــني 2003 – 2007 . 

7- ثــم تلتهــا طائفــة الصابئــة املندائيــني التــي 
ــاً  ــراق خصوص ــن الع ــة م ــق مختلف ــش يف مناط تعي
ــا حــوايل 127  ــي راح منه ــوب ، وبغــداد والت يف الجن
ــن  ــر م ــت أك ــني لجئ ــت 62 أرسة يف ح ــاً ونزح قتي
13000 أرسة إىل األردن وســوريا امــرأة و1986 رجــل.

ــزوح  ــر والن ــم التهج ــامن فقدأصابه ــا الرتك 6- ام
بتقديــر )350( ألــف تركــامين  .

7- كــام تعــرض اتبــاع الكاكائيــة اىل النــزوح حيــث 
اجــر )10( االف كاكايئ منهــم اىل النــزوح . 

عــى  النازحــني  مــن  مجموعــات  عــودة 
. املحــررة  ســكناهم  مناطــق 

يشــر التقريــر الســنوي للجمعــة العراقيــة لحقــوق 
اإلنســان يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعــودة 
مجموعــات مــن الســكان إىل مناطــق ســكناهم بعــد 
ــل النحــو  ــات داعــش ع ــدي عصاب ــن أي ــا م تحريره

اآليت :

»كان عــام 2015 أفضــل مــن االعــوام الســابقة من 
ــم  ــوا اىل مناطقه ــن رجع ــدد النازحــني الذي ــث ع حي
ــر بعــض  ــات العســكرية ، وتحري بعــد نجــاح العملي
ــون مواطــن منهــم  مدنهــم حيــث رجــع نصــف ملي
)633( عائلــة اىل ناحيــة جلــوالء ، و)400( عائلــة اىل 
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ناحيــة منصوريــة الجبــل ، و)3.800( عائلــة اىل قضــاء 
ــة اىل  ــاىل ، و)10.000( عائل ــة دي ــة مبحافظ املقدادي
قضــاء بيجــي واملناطــق والقــرى التابعــة لــه ، وعــودة 
ــاح  ــة ص ــم مبحافظ ــة العل ــة اىل ناحي )4.000( عائل
الديــن ، وأكــر مــن )300( الــف نــازح عــاد اىل مــدن 
وقــرى محافظــة االنبــار« ، يف حــني مــا يــزال مئــات 

األلــوف ينتظــرون العــودة إىل مناطــق ســكناهم .

االثار التي خلفها النزوح
1- التغيــر الدميوغــرايف للســكان مــن حيــث عــدد 
واملناطــق  تناقــص  يف  الســاخنة  املناطــق  ســكان 

ــد. ــة يف تزاي االمن

ــق  ــني يف مناط ــز النازح ــزوح اىل مترك 2- ادى الن
ذات طابــع متشــابه مذهبيــاً ودينيــاً وعشــائرياً، 
الدينــي  االنغــاق  عــى  هــذا  ســاعد  وبالتــايل 

واملذهبــي بشــكل خــاص .
ــض  ــد للبع ــادي الجي ــع االقتص ــور الوض 3- تده
والجيــد نســبياً للبعــض االخــر الــذي كانــت عليــه 

ــل النازحــة. العوائ
4- زيــادة الســكن العشــوايئ وبالتــايل زيــادة 
التجــاوز عــى أمــاك الدولــة ، ومــا ميكــن ان ينشــأ 

ــدة . ــكاالت جدي ــه اش عن
ــق  ــكنية يف مناط ــدور الس ــعار ال ــاع أس 5- ارتف

االســقرار املؤقــت او الدائــم للنازحــني .
6- ارتفــاع عــدد العاطلــني عــن العمــل يف مــدن 
اســتقبال النازحيــني لفقــدان العمــل الــذي كان 

ــون . ــه النازح يزاول
التعليــم  مبؤسســات  االلتحــاق  تأخــر   -7
ــى  ــباب وحت ــال والش ــص االطف ــا يخ ــدارس مب وامل

. الجامعيــني  الطلبــة 
8- ضعــف شــديد يف توفــر املســاعدات الطبيــة 

والرعايــة الصحيــة التــي يتلقاهــا النازحــون .
9- وقــوع العــبء األكــر يف متاعــب النــزوح 

ومحاولــة االســتقرار عــى املــرأة .
10 – اآلثــار النفســية التــي تصاحــب النازحيــني 
ــي  ــة والت ــس اليومي ــة والكوابي ــرات العصبي والتوت
تتطلــب معالجــة ورعايــة جادتيــني مــن جانــب 
مراكــز الرعايــة النفســية والطــب النفــي ومراكــز 
تتوفــر حتــى اآلن  ، والتــي مل  النفــي  البحــث 
للنازحــني يف جميــع مناطــق النــزوح ، وســتزداد 
ــني  ــاء النازح ــال والنس ــى االطف ــلبية ع ــار الس اآلث
ــن  ــا م ــا ينجــم عنه ــزوح وم ــرتة الن حــني تطــول ف

ــودة . ــل بالع ــدان األم فق
اشكاالت ادارة الطوارئ

ــدم  ــة ان تق ــة واملحلي ــرات العاملي ــن  للخ  ميك
واملعلومــات  املعــارف  مــن  الكثــر  للمســئولني 
ــم يف حــاالت الطــوارئ  ــة شــعوبهم وأوطانه لحامي
عنــد وقــوع كــوارث طبيعيــة او نزاعــات محليــة او 
حــروب وكل هــذه االحتــامالت يفــرتض ان يأخذهــا 
بنظــر اإلعتبــار علــم ادارة الطــوارئ اذ ان الكــوارث 

ــة. ــع البــرش أوالطبيعي املتنوعــة تكــون مــن صن
 وان الكثــر مــن بلــدان العــامل قــد هيكلــت 
بعــض مؤسســاتها ووضعــت ترشيعــات خاصــة 
للطــواريء والكــوارث، غــر اننــا يف العــراق ، ليــس 
لدينــا مؤسســات قــادرة عــى االســتجابة الرسيعــة 
للحاجــات الطارئــة ، علــام ان الوضــع الحــايل ليــس 
ــراق ،  ــوع يف الع ــر الوق ــل كث ــادي ، ب ــاً باعتق طارئ

ــرن  ــداد الق ــى امت ــاد ع ــارب الب ــق تج ــى وف وع
العرشيــن وســنوات القــرن الحــادي والعرشيــن ، إذ 
ــا يحصــل مــن فيضــات واألمطــار وعواصــف  ان م
تخطــط  مل  وحــروب  واوبئــة  وكــوارث  رمليــة 
الحكومــات املتعاقبــة ملواجهتهــا وحاميــة الشــعب 
ــة مل  ــة املتعاقب ــا ، فالحكومــات العراقي مــن عواقبه
تفكــر اال يف ســبيل اســتمرارها يف الحكــم والحفــاظ 
مــن  املزيــد  عــى  والحصــول  إمتيازاتهــا  عــى 
األمــوال، مل يكــن االنســان وحاميتــه وســعادته 
الحكومــات  سياســات  وغايــة  هــدف  وكرامتــه 

ــال . ــأي ح ــة ب ــة املتعاقب العراقي

ــى  ــراق ع ــدين بالع ــاع امل ــة الدف ــل  مديري تعم
ان  مــع   ، حســب  الحرائــق  إلطفــاء  االســتجابة 
قانونهــا رقــم 44 لســنة 2013 املعــدل قــد اوجــب 
عليهــا القيــام مبهــام أوســع ، حيــث ان املــادة 
االوىل مــن القانــون تعــرف الدفــاع املــدين )جميــع 
األجهــزة  تتخذهــا  التــي  والتدابــر  االجــراءات 
املســلحة،  القــوات  عــدا   ، والشــعبية  الرســمية 
واملمتلــكات  للســكان  الحاميــة  تأمــني  لغــرض 
ــد  ــائر اىل أدين ح ــل الخس ــة وتقلي ــة والخاص العام
ــاج يف وقــت الســلم  ممكــن وإدامــة العمــل واالنت

والحــرب والكــوارث الطبيعيــة املختلفــة( .

ــة  ــة الرسيع ــدم املعالج ــات يف ع ــن الصعوب وم
للوضــع املأســاوي ملجموعــات النازحــني :-

1- اســتمرار تدهــور الوضــع االمنــي بســبب 
االقتتــال ، أو بســببوجود متفجــرات يف املناطــق 

ــكان  . ــا الس ــزح منه ــي ن الت

2- عــدم توفــر هيــاكل اداريــة رســمية ملعالجــة 
حــاالت الطــواري ء مثــل النــزوح  .

3- ضعــف الترشيعــات ملثــل هــذه الحــاالت 
التــي تتواصــل عمليــاً منــذ 2003  .

3- عــدم توفــر ميزانيــة مرصــودة لهــذه االزمــات 
أو الكــوارث حســب نظريــة التنبــؤ .

إلدارة  حكوميــة  مجموعــة  تشــكيل  عنــد   -4
األزمــة والكــوارث فــإن الفســاد املــايل واالداري 
يكــون عائقــاً أمــام تنفيــذ االهــداف املوضوعــة 
للجنــة، مــع األخــذ باالعتبــار شــدة الكارثــة- قــر 
الزمــن -بهــدف التخفيــف مــن املــآيس ، ثــم تقديــم 
ــوارث . ــار الك ــن آث ــايف م ــايل التع ــات وبالت الخدم

5- البروقراطيــة االداريــة ، والحــذر األمنــي مــن 
تســلل االرهابيــني ضمــن مجاميــع النازحــني. لذلــك 
كانــت موضــوع طلــب الكفالــة مــن النــازح اىل 
بغــداد احــدى وســائل التنكيــل بالنازحــني وهــم يف 
حالــة فقــدان األمــن النفــي والحيــايت واالقتصــادي 

وغــره .

الخرة العاملية إلدارة الطوارئ
حــدد  قــد  الطــوارئ  ادارة  علــم  إن   
-: املثــال  ســبيل  فعــى   ، أساســية  توجهــات 

1- أولويــة تخفيــف املخاطــر : مبعنــى اتخــاذ 
لتحــول  تفاديــاً  الخطــر  تدابــر طويلــة لخفيــف 
املخاطــر اىل كــوارث ، ويبتــديء بتحديــد املخاطــر .

2- األســتعداد :- وهــي دورة مســتمرة زمنيــاً مــن 
ــب والتجهيزواملامرســة  ــم والتدري ــط والتنظي التخطي

العمليــة ، والتنســيق مــع كافــة الجهــات الرســمية أو 
ــة  ــة او دولي ــة محلي غــر الرســمية ، ومنظــامت اغاث
ــة الحــد  ــا ميكــن ان يقــع مــن مخاطــر وكيفي مثاً،مل

منهــا .

3- االســتجابة : مرحلــة تشــمل تقديــم الخدمــات 
األساســية يف املنطقــة التــي تقــع فيهــا الكــوارث أوالً 
مــن قبــل رجــال الدفــاع املــدين ، الرشطــة ، االســعاف، 
املحليــة  االغاثــة  ومنظــامت   ، االحمــر  الهــال 
الدوليــة، وميكــن وصفهــا بعملــة رسيعــة منســقة بــني 

ــة . ــة لإلغاث االطــراف املعني

4- التعــايف : مبعنــى اســتعادة االنتعــاش واســتعادة 
املنطقــة لوضعهــا الطبيعــي تدريجيــاً .

توصيات :
منســقة  طويلــة  حملــة  لدينــا  تكــون  ان   -1
ــوارث . ــة الك ــوع معالج ــاول موض ــات تتن لترشيع

لهــا  للطــواريء  انشــاء مؤسســات فعالــة   -2
ميزانيتهــا وكــوادر مدربــة قــادرة عــى االســتجابة .

3- اعــادة النازحــني بالرسعــة القصــوى بعــد 
تأمــني مناطقهــم بعيــداً عــن حســابات التغيــر 

. الســيايس  والتنافــس  الدميغــرايف 
ــة  ــة ملعالج ــة- تعليمي ــاريع طبي ــع  مش 4- وض
اآلثــار التــي خلفتهــا النزاعــات املســلحة والنــزوح .

ــد  ــة األم ــد وطويل ــرة األم ــة قص ــع خط 5- وض
لتنشــيط التنميــة البرشيــة اقتصاديــاً ) زراعــة - 

صناعــة - حــرف - تجــارة ... ( .
االختــاط  أســاس  عــى  الســكن  تشــجيع   -6

. القومــي   - املذهبــي   - الدينــي  والتنــوع 
7- اعتبــار اعــادة تأهيــل املؤسســات التعليميــة 
والصحيــة مــن األولويــات وانشــاء الجديــد منهــا .

8-عــرض املشــاكل التــي يعانيهــا النازحــون عــى 
الصليــب  مثــل  املتخصصــة  الدوليــة  املنظــامت 
االحمــر الــدويل ، ووكاالت غــوث الاجئــن التابعــة 

ــا . ــدة وغره ــم املتح لألم
ــات منظــامت حقــوق االنســان  9- ان مــن واجب
تقديــم مقرتحــات مشــاريع ممولــة مــن منظــامت 
دوليــة مــن أجــل االعانــة الطبيــة أو التعليميــة 
او االســكان او الصحــة النفســية أو توفــر املــاء 
ــض  ــا مبايخ ــامت خوص ــي يف املخي ــرف الصح وال

ــاكلهم . ــف مش ــال لتخفي ــرأة واالطف امل
10- توفــر الرعايــة الروريــة لألطفــال ، مبــا يف 
ذلــك ريــاض األطفــال ، والشــبيبة وتأمــني مــدارس 
ــا  ــا فيه ــة مب ــة اإلجتامعي ــة والرعاي ــد دراس ومقاع
الرتفيــه عنهــم وإبعادهــم عــن األنــزالق والســقوط 
املنظمــة وقــوى  الجرميــة  يف احضــان عصابــات 
ــوى الشــوفينية  االرهــاب اإلســامي الســيايس والق

ــوره . ــكال ظه ــف أش ــرف مبختل والتط
11- تنشــيط مراكــز البحــث النفــي وتوفــر 
مســتلزمات العــاج النفــي لعــرشات اآلالف مــن 
الفتيــات واألطفــال بشــكل خــاص ، الذيــن تعرضــوا 
لصدمــات شــديدة القســاوة عرضتهــم عــى العديــد 
مــن العلــل النفســية والكوابيــس املرعبــة والكآبــة 
والتشــاؤم مــن الحيــاة والرغبــة يف االنتحــار ، و مــن 

علــل نفســية أخــرى .

* تقرير قدم لندوة كولون – املانيا 
   يف 26 / آذار / 2016
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1. اقامــة حملــة منســقة طويلــة األمــد لوضــع ترشيعــات لحاميــة 
النازحــني واملهجريــن قــرسا .

2. انشاء مؤسسات طوارئ فعالة ومدربة ملعالجة الكوارث .

3. اعــادة النظــر باملناهــج الدراســية والرتبويــة مبــا يخــدم حاميــة 
للمجتمعــات  والدينيــة  الثقافيــة  التعدديــة  واحــرتام  التنــوع 
برامــج  وتوجيــه   ، العراقــي  املجتمعــي  النســيج  يف  املتنوعــة 

متخصصــة يف الشــؤون الرتبويــة النفســية للنازحــني .

4. العمــل عــى توثيــق االنتهــاكات الحقوقيــة يف املخيامت باشــارة 
ــة  ــال ، وادان ــاء واالطف ــق النس ــب بح ــا يرتك ــاص اىل م ــكل خ بش

اســتغال النازحــني واالتجــار بهــم .

5. العمــل عــى االرساع يف تنظيــم عــودة النازحــني واملهجريــن 
ــات  ــر الخدم ــش وتوف ــيطرة داع ــن س ــررة م ــم املح اىل مناطقه
واعــادة بنــاء البنــى التحتيــة ، وتشــغيل املؤسســات الحكوميــة مبــا 
ــة والزامهــا بتقديــم الخدمــات  ــة والحكومي فيهــا املصــارف األهلي
االساســية الروريــة ، وحــث النــوادي واملؤسســات الرياضيــة 

ــاطاتها . ــودة اىل نش ــبابية للع والش

ــم  ــراءات املحاك ــاون يف اج ــدم الته ــاء وع ــة القض ــرض هيب 6. ف
وتحديــد املتســببني يف ظواهــر النــزوح ومحاســبتهم .

7. عــى وفــق مبــادئ العدالــة االنتقاليــة رضورة اعتبــار مــا جــرى 
للمســيحيني وااليزيديــني منــذ جرميــة ســميل عــى االثوريــني عــام 

1933 ، جرميــة ابــادة جامعيــة ، والســعي للتعويــض واملعالجــة .

ــام  ــكل ع ــن بش ــني واملهجري ــة للنازح ــاءات دقيق ــاز احص 8. انج
ــاة . ــة املعان ــف طبيع ــل تكش وبتفاصي

ــاع  ــة أوض ــتقل ملعالج ــي مس ــاء مؤس ــر بن ــى توف ــل ع 9. العم
ــك  ــن ذل ــن ضم ــي والشــعبي ، وم ــني باملســتويني الحكوم النازحي
تأســيس مراكــز بحثيــة وجســور تضامنيــة تســتقطب الجهــود 

الدوليــة املتخصصــة واقــرار ترشيعــات مناســبة .

10. فضــا عــن بنــاء املــدن املتــررة ، تقديــم تعويضــات ماديــة 
للنازحــني تقــر بقانــون .

11. اتخــاذ قــرار مخصــوص بحــق جرميــة املختتطفــات والناجيــات 
ومتابعــة كل االجــراءات الازمــة بشــأن معالجــة هــذه القضيــة .

برامــج اعاميــة تســتند اىل معالجــات منظــامت  12. اطــاق 
املجتمــع املــدين واملنظــامت الحقوقيــة مبــا يؤكــد اســتقالية 
الحــزيب  االســتغال  عــن  وابعادهــا   ، وموضوعيتهــا  املعالجــة 

. األخــرى  وااليدولوجيــات  املرجعيــات  وعــن  والطائفــي 

ــع  ــل تطبي ــن اج ــرايف م ــر الدميوغ ــق التغي ــاظ بوثائ 13. االحتف
ــر . ــم التغي ــل جرائ ــه قب ــت علي ــا كان ــا اىل م ــاع واعادته األوض

14. الحــرص عــى تحديــد يــوم حــداد وطنــي بشــأن مــا ارتكــب 
ــني  ــني والشــبك ب ــادة بحــق املســيحيني وااليزيدي ــم اب مــن جرائ

الثالــث والســابع مــن آب .

ــوق  ــس حق ــي مت ــات الت ــني والترشيع ــر بالقوان ــادة النظ 15. اع
املكونــات العراقيــة غــر املســلمة ، خاصــة قوانــني االحــوال 
املدنيــة ، ومــا تبعهــا يف قانــون البطاقــة الوطنيــة املوحــدة  

خاصــة املــادة 26 .

املجتمعيــة  املكونــات  بــني  الثقــة  اعــادة  عــى  العمــل   .16
ــة  ــواء املصالح ــر اج ــى توف ــرص ع ــة ، والح ــات الدول ومؤسس
ونــرش ثقافــة التســامح والوئــام مــن اجــل خلــق الســلم االهــي 

وعــودة النازحــني اىل مناطقهــم األصليــة .

اعــادة  اجــواء  بتوفــر  الدولــة  قيــام مؤسســات  17. رضورة 
مختلــف  يف  واالرهــاب  العنــف  أعــامل  مــن  املترريــن 
ــة وتامــني ســامتهم،  ــم األصلي ــة اىل مناطقه املحافظــات العراقي

. العــراق  املجتمعــي والتعــددي يف  للتنــوع  حاميــة 

18. جمــع النتائــج التــي توصلــت اليهــا منظــامت املجتمــع 
ــهيل  ــزوح وتس ــرة الن ــول ظاه ــريف ح ــم مع ــق تراك ــدين لخل امل

فــرص املعالجــة .

19. رضورة منــح وثائــق عراقيــة للمقيمــني يف مخيمــي بختبــاري 
يف خانقــني وكاين كابــازا يف كار باعتبارهــم مواطنــني عراقيــني .

20. أوىص املجتمعــون بأعــداد ملخــص شــامل وترجمتــه اىل عــدد 
مــن اللغــات األوروبيــة الحيــة وايصالهــا اىل املنظــامت الدوليــة 

املعنيــة ونرشهــا يف وســائل االعــام املختلفــة .

توصيات الورشة الخاصة بأوضاع النازحني العراقيني
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واملهاجريــن  املهاجــرات  شــؤون  تنــاول  إن 
والاجئــات والاجئــني  العراقيــني خــارج الوطــن 
ــدان  ــة للجــوء يف بل ال يخــرج عــن الظــروف العام
الذيــن  مــع  عمومــا  التعامــل  وكيفيــة  املهجــر 
ــتقرار  ــان واالس ــاطئ األم ــون الوصــول إىل ش يحاول
هاربــني مــن أوطانهــم مهــام كانــت األســباب ، الن 
هــذه األوضــاع ورشوطهــا متثــل اإلطــار العــام الــذي 
يعيــش فيــه املهاجــرون العراقيــون ايضــا ســوى ان 
آفــاق الحصــول عــى حــق اللجــوء أوســع مــام هــو 
عليــه بالنســبة إىل القســم األعظــم مــن طــاب 
اللجــوء ويوضعــون يف مصــاف الســوريني واالفغــان 
ــا بوصفهــا  ــا عــى أوروب ــا. وســيتم الرتكيــز هن حالي

ــث . ــوع البح ــني موض ــي لاجئ ــاذ الرئي امل
ســجلت املنظمــة الدوليــة لشــؤون الاجئــني 
حــوايل 60 مليــون مهاجــر عــام 2015 عــى الصعيــد 
ــرش  ــل ع ــم قب ــد عدده ــد أن مل يتع ــي ، بع العامل
ــدد  ــر ع ــو اك ــر ، وه ــون مهاج ــنوات 19,5 ملي س
ــة  ــرب العاملي ــد  الح ــا بع ــرتة م ــجيله يف ف ــم تس ت
ــا  ــرة انه ــكلة الهج ــن مش ــد م ــام يزي ــة. وم الثاني
ــبيا  ــدا نس ــرة ج ــرتة قص ــال ف ــة خ ــاءت مكثف ج
مــام مل يوفــر حتــى اآلن الفرصــة والوقــت املناســبني 
ــك إىل  ــد ذل ــا لتتحــول بع للتعاطــي املناســب معه
»أزمــة« كــام فعليــة يعــاين منهــا املهاجــرون بشــكل 

خــاص . 
ومتعــددة  متباينــة  الهجــرة  اســبااب  ان 
ــة أو  ــية أو اقتصادي ــون سياس ــد تك ــعبة، فق ومتش
اجتامعيــة أو أثنيــة أو دينيــة وطائفيــة بــل وحتــى 
ــوارث  ــات والك ــتئصال الغاب ــر واس ــة )التصح بيئوي
الطبيعيــة وشــحة امليــاه( ، وقــد تبــدو للوهلــة 
األوىل وكأنهــا منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ولكنهــا 
مرتابطــة، بــل وقــد يشــكل أحدهــا ســببا للجانــب 
ــن  ــي ميك ــية الت ــذه األسبابالرئيس ــن ه ــر. وم اآلخ
ــث  ــع بح ــا موض ــد ذاته ــون بح ــا ان تك ــكل منه ل

ــل : كام
املحليــة  والراعــات  االهليــة  الحــروب   -

والقوميــة( والدينيــة  واالثنيــة  )الطائفيــة 
- اإلرهاب ، وبضمنه إرهاب الدولة .

والبطالــة  الرديئــة  االقتصاديــة  األوضــاع   -
. والفقــر  املتفشــية 

- انتقــاص بــل وفقــدان الدميقراطيــة ووجــود 
نظــم اســتبدادية .

- عــدم ضــامن االمــان والســام االجتامعيــني 
عامــة وفرديــا .

- فقدان الحرية الفردية والعامة .
- االضطهاد القومي والديني .

- انتهــاك حقــوق االنســان ، خاصــة ازاء النســاء 
ــاع  ــا وضي ــال للعمــل مث ــال )تســخر االطف واالطف

ــتقبلهم( . مس
يف  والرعايــة  الحياتيــة  األوضــاع  ســوء   -
. الجــوار  بلــدان  يف  الاجئــني  معســكرات 

- تدهــور األوضــاع البيئيــة وتلوثهــا وفقــدان 

ــك قطــع  ــا يف ذل ــا ، مب ــرشي فيه ــش الب رشوط العي
األشــجار أو املجاعــات بســبب الجفاف أو اســتنزاف 

ــة ...    ــروات األولي ال
ومــام يزيــد الطينــة ِبلــة انتشــار ظواهــر الفســاد 
والرشــوة واملنافــع الخاصــة التــي تواكــب األســباب 
املذكــورة يف أعــاه وعــى حســاب الجامهــر ، وهذه 
ــا  ــا ، ولكنه ــدان تقريب ــا يف كل البل الظاهــرة نجده
ــذي  ــراق ، ال ــدود يف الع ــى الح ــترشية إىل أق مس
ــوع  ــن مجم ــة 170 م ــام 2015 املرتب ــل يف الع احت
ــفافية  ــة الش ــة منظم ــامل يف قامئ ــة يف الع 175 دول
الدوليــة ، إذ يقــف قبــل الســودان والصومــال عــى 

ســبيل املثــال ال الحــر .  
الهجرة العراقية - اسباب وحلول

ــا  ــدة ولكنه ــني ليســت بالجدي ان هجــرة العراقي
ــوم،  ــه الي ــذي نعيش ــم ال ــحة وبالحج ــن كاس مل تك
وخاصــة بعــد االحتــال االمريــي للعــراق عــام 
2003 وتفــي ارهــاب امليليشــيات وبعــد اجتيــاح 
املوصــل  ملدينــة  اإلرهابيــة  داعــش  عصابــات 
ــل  ــام 2014 ، وقب ــاد ع ــن الب ــعة م ــق واس ومناط
معالجــة شــؤون الاجئــني ال بــد مــن معالجــة 
ــة تقليــص عــدد املهاجريــن باتخــاذ  أســبابها وكيفي
آمنــا الهلــه  العــراق موطنــا  تجعــل  إجــراءات 
ــون  ــن يصب ــا مل ــرة مخرج ــل الهج ــن جع ــل م وتقل

ــه . الي
 إن الغالبيــة العظمــى ممــن غــادروا أماكــن 
يســمى  مــا  ضمــن  تدخــل  ســكنهم  ومناطــق 
اعلنــت  فكــام   ، النــزوح  أو  الداخليــة  بالهجــرة 
املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف تقريــر لهــا نهايــة عــام 
2015، بلــغ عــدد النازحــني خــال العامــني االخرين 
ــني فــرد )اكــر مــن 530  ــة ماي ــد عــن ثاث مــا يزي
الــف أرسة( ، ويعــود ذلــك إىل وجــود مناطــق 
آمنــة داخــل البلــد التــي يلجــأ اليهــا الهاربــون مــن 
املناطــق الســاخنة وغــر اآلمنــة ، ولكــن حتــى هــذا 
ــد  ــذا نج ــبي ، ل ــة نس ــة األمني ــن الناحي ــان م االم
ان عــرشات االلــوف مــن املواطنــني غــادروا البــاد 

ــة : ــباب مختلف ــر واألس ــني إىل املهج متوجه
- الراعــات والنزاعــات الطائفيــة التــي تفاقمــت 
والتــي   2004 العــام  منــذ  أخــرى  بعــد  ســنة 
مارســتها املليشــيات الطائفيــة املســلحة ، ســواء 
أكانــت شــيعية أم ســنية ، والتــي مل تتوقــف رغــم 
األعــداد الغفــرة مــن النــاس األبريــاء الذيــن قتلــوا 
عــى أيــدي هــذه التنظيــامت ، ومل تعــد الراعــات 
جاريــة سياســيا وبشــكل ســلمي بــل بخلفيــة دينيــة 
تحمــل طابعــا سياســيا عنفيــا يف الغالــب بــكل مــا 
يرتتــب عنهــا مــن مخاطــر عــى كافــة املســتويات .  
- اإلرهــاب الداعــي الــذي تــوج النشــاطات 
ــن  ــة واســعة م ــل بقع ــة واحت ــات اإلرهابي والعملي
ــاف  ــا. يض ــن اهاليه ــرا م ــام كب ــراق ورشد قس الع
ــاب  ــة االه ــم محارب ــاد باس ــكرة الب ــك عس إىل ذل
وتســليح عــدد كبــر مــن املدنيــني بصــورة طائفيــة 
ملحاربــة داعــش اإلرهابيــة بــدال من وضع النشــاطات 

واملســلحة  العســكرية 
ارشاف  تحــت  هــذه 
الحكومــة  وســيطرة 
ــن  ــوات االم ــة وق املركزي
ــذه  ــن ه ــش، ولك والجي
وقــوات  امليليشــيات 
الشــعبي  الحشــد 
بدورهــا  تقــوم 
مبامرســات ارهابيــة 

يف كثــر مــن االحيــان ضــد مــن يعــرتض طريقهــا. 
ــار  ــرق وانتش ــع الط ــا قط ــع امن ــد الوض وال يزي
ــك  ــة إىل ذل ــش العشــوايئ ، إضاف ــات التفتي عملي
الــذي  الرســمي  اإلرهــاب  ظاهــرة  تنقطــع  مل 
ــمل  ــذي يش ــام وال ــني للنظ ــد املعارض ــارس ض مُي
االغتيــاالت والرتهيــب والقتــل عــى الهويــة ضــد 
الصحفيــني واملثقفــني واالكادمييــني بشــكل خــاص.

 - االحبــاط الشــديد الــذي يســود أوســاطا 
ــني  ــني املثقف ــة ب ــر ، خاص ــن الجامه ــعة م واس
والشــباب، الذيــن يشــعرون بضيــاع أي أمــل 
ــد ذوي  ــل ، وال يج ــد أفض ــتقبل جدي ــه يف مس ل
وفــق  للعمــل  املناســبة  الفــرص  الكفــاءات 
ــم  ــاءة له ــراد ال كف ــل اف ــم ، اذ يحت اختصاصاته
عــى  واملركزيــة  الرئيســية  املناصــب  مطلقــا 
ــا للمحســوبيات  ــدة واملجــاالت وفق ــة االصع كاف
واملنســوبيات واالنتــامءات السياســية والطائفيــة 
والقوميــة ، ويدفــع عــدد ال يحــى مــن اصحــاب  
العقــول واالدمغــة  اىل التفكــر بالهجــرة اىل بلدان 
تضعهــم يف املواقــع التــي تتناســب مــع قدراتهــم 
وامكانياتهــم. وتشــكل هــذه الهجرة ليســت فقط 
ــؤالء  ــل ه ــت لتأهي ــي انفق ــوال الت ــرا لام تهدي
ــاركة يف  ــاء واملش ــة البن ــرا يف عملي ــزا كب ــل عج ب
ــا  تخطــي االزمــات التــي ميــر بهــا البلــد اقتصادي

ــانيا . ــا وانس ــا وعلمي ــا واجتامعي وثقافي
ــاد الوضــع االقتصــادي، ســوءاً باألخــص  - ازدي
البــرتول  الســعار  الشــديد  االنخفــاض  بعــد 
ــل  ــادر متوي ــت مص ــة ، فانخفض ــرادات الدول واي
بعــد  اصــا  الشــحيحة  االقتصاديــة  املشــاريع 
ــا،  ــم منه ــني حصصه ــدين واملرتش ــاع الفاس اقتط
ويــؤدي ذلــك إىل ازديــاد البطالــة وانتشــارها 
ــني  ــي تصــل نســبتها ب ــني الشــباب والت خاصــة ب
ــد  ــة وق ــني باملائ ــل إىل ثاث ــى العم ــن ع القادري
ــا  ــا اليه ــا أضفن ــة إذا م ــني باملائ ــع إىل خمس ترتف

البطالــة املقنعــة .
املســترشي  واملــايل  اإلداري  الفســاد  يحــد   -
مــن قــدرات البلــد يف كافــة الجوانــب ، وكــام 
تشــر مختلــف التقاريــر ، فــأن قلــة مــن الحــكام 
املليــارات  متلــك  بامرهــم صــارت  والحاكمــني 
نتيجــة رسقــة امــوال الشــعب دون االهتــامم 

مبصــره واحتياجاتــه ومشــاكله . 
- تعــرض املكونــات الدينيــة واألثنيــة للشــعب 
إىل التمييــز والتهميــش واإلقصــاء ، خاصــة إزاء 

تقرير عن الاجئات والاجئون العراقيون يف دول الشتات
األوضاع وسبل املساعدة والحلول

مثنى صاح الدين محمود
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املســيحيني واإليزيديــني والشــبك والرتكــامن ، الــذي 
يصــل تاريــخ بعضهــم إىل أالف الســنني يف العيــش 

يف بــاد الرافديــن . 
املركزيــة  الحكومــة  بــني  الداخــي  الــراع   -  
وحكومــة اإلقليــم والــذي يحتــدم أحيانــاً إىل درجــة 
تقــرتب مــن املواجهــات املســلحة ، كــام حصــل يف 

ــو .  ــة طوزخورمات مدين
السياســية  االحــزاب  بــني  الراعــات   -
ــب  ــاً يف غال ــا عنفي ــي تأخــذ طابع وميليشــياتها الت

 . األحيــان 
- ســوء ظــروف الحيــاة واملعيشــة  يف معســكرات 
والقــوات  القــوى  لنــزوات  الخاضعــة  النازحــني 
ســكانها  يلقــى  وال   ، مناطقهــا  عــى  املســيطرة 
ــة.  ــة الكافي ــات والرعاي عمومــا املســاعدات واالعان
واليخفــف مــن بــؤس النازحــني ســوى العمــل 
الــدؤوب للمظــامت االنســانية واملدنيــة والكنســية.

إن األوضــاع املرتديــة ال تدفــع فقــط إىل الهــرب 
مــن املشــكلة بعبــور الحــدود ، وإمنــا ســتكون 
ــا  ــا كارثي ــون انفجاره ــي يك ــة الت ــة املوقوت كالقنبل
ملــن يســببها وملــن يــرزح تحتهــا عــى حــد ســواء . 
تكمــن املعالجــات الناجعــة للمشــكات القامئــة 
يف  الجميــع  لصالــح  عمليــة  حلــول  إىل  وصــوالً 
ــن  ــي ميك ــا والت ــرتض اتخاذه ــي يف ــراءات الت اإلج

ــي : ــام ي ــا في تلخيصه
- معالجــة الوضــع االمنــي املتدهــور بجعــل 
االجهــزة  عــن  الوحيــدة  املســؤولة  الدولــة 
العســكرية واالمنيــة واملســلحة وصاحبــة الحــق 
يف احتــكار ومامرســة القــوة ان تطلــب االمــر ، 
ــك بحــل امليليشــيات الخاصــة ووقــف  ويرتبــط ذل

 . املواطنــني  ارهــاب 
كل  وتوحيــد  الداعــي  اإلرهــاب  مواجهــة   -
تحــت  والرســمية  الشــعبية  املقاتلــة  القــوات 
ــة  ــر محارب ــر ، ال يقت ــة الغ ــرة وتــرف الدول ام
ــم  ــكري والدع ــب العس ــى الجان ــاب ع ــذا اإلره ه
الخارجــي فحســب، بــل ويجــب القضــاء عــى 
لــه  والطائفيــة  والدينيــة  االجتامعيــة  القاعــدة 
التــي تشــكل الرتبــة التــي يتغــذى اإلرهــاب منهــا 
النظــام  التخــي عــن  ذلــك عــر  أيضــا. ويتــم 
ــة  ــة املخل ــة الطائفي ــي واملحاصص ــيايس الطائف الس
بحقــوق اإلنســان واملجتمــع املــدين الدميقراطــي 
الــذي ينشــده الشــعب العراقــي وإعــادة االعتبــار 
لهويــة املواطنــة الحــرة واملتســاوية واملشــرتكة بــدالً 
ــة ، وخاصــة  ــة القاتل ــات الفرعي ــة الهوي مــن هيمن

الطائفيــة يف البــاد .  
ــص مــن  ــة والتخل - معالجــة املشــاكل االقتصادي
االقتصــاد الريعــي االســتهايك الوحيــد الجانــب 
لصالــح توظيــف رؤوس األمــوال يف اســتثامرات 
األجــواء  وخلــق    ، وزراعيــة  صناعيــة  إنتاجيــة 
ــاص. اذ  ــاع الخ ــتثامر يف القط ــى االس ــجعة ع املش
ميكــن عــر ذلــك وتدريجيــا التخلــص مــن التبعيــة 
ــوفية  ــة واملكش ــة النفطي ــرادات الريعي ــة لإلي التام

ــرا ً. ــتراداً وتصدي ــارج اس ــى الخ ــة ع التام
- وعــر ذلــك ميكــن معالجــة البطالــة املســترشية 
واســع،الذين  بشــكل  األكادمييــني  تشــمل  التــي 
يفــرتض احتالهــم املراكــز التــي يشــغلها اليــوم 
شــبه األميــني ليشــاركوا يف إعــامر الوطــن وإخراجــه 

مــن حالــة املــوت والخــراب اللذيــن حــا بــه، 
ــة . ــات الخاطئ ــبب السياس بس

- إنهــاء الراعــات الطائفيــة واألثنيــة والدينيــة 
ــع  ــا للجمي ــا آمن ــراق موطن ــل الع ــة وجع والقومي
ــرى  ــة اخ ــل فئ ــن قب ــا م ــة م ــتغال فئ ــدم اس وع
ــع البعــض عقاراتهــم غــر  كــام يحــدث مثــا يف بي
ــا  ــي تحتله ــق الت ــكن يف املناط ــة ودور الس املنقول
داعــش أو يف اإلقليــم بأســعار بخســة إىل املنتفعــني 
الجشــعني مــن الكُــرد والعــرب خاصــة ، ملجــرد 
توفــر لقمــة العيــش أو لتمويــل الهجــرة إىل الخارج 
ــة  ــن كل صل ــد املواط ــة يفق ــذه الحال ــل ه ، يف مث
ــني  ــراع ب ــر ال ــده ، وال يوف ــتقبل يف بل ــه باملس ل
الحكومتــني االتحاديــة ويف اإلقليــم  األجــواء الازمــة 
ــاض  ــد االنخف ــة بع ــعب، خاص ــاكل الش ــل مش لح
الهائــل ألســعار النفــط الخــام ، مــام أدى إىل فقــدان 
املــوارد املاليــة الكافيــة لتأمــني الجبهــة العســكرية 

ــدة .  ــب املوظفــني ألشــهر عدي ــع روات ودف
- انهــاء حــاالت الفســاد االداري واملايل واالرتشــاء 
واملحســوبيات يف العــراق التــي تــأيت عــى حســاب 

الجامهــر الشــعبية وأوضاعهــا االقتصاديــة .
ــرات  ــة الثغ ــة كاف ــع ازال ــتور م ــق الدس - تطبي
ومنهــا مــا يكــرس الطائفيــة واملحاصصــة الطائفيــة، 
وفــرض حــق املواطنــة الــذي يلغــي كل اشــكال 
والقومــي  واالثنــي  والطائفــي  الدينــي  التمييــز 
والدينيــة  القوميــة  الحقــوق  والســيايس ومينــح 

وضامنــه لــكل مكونــات الشــعب .
 - محاربــة الفســاد االداري واملــايل الــذي يعتــر 
اآلفــة الرئيســية ، التــي تشــكل حاليــا البوصلــة 
ــلطة  ــكني بالس ــا املاس ــدي به ــي يهت ــية الت الرئيس
واملنتفعــني مــن العنــارص الرثــة التــي ترتاكــض وراء 

ــعب . ــوال الش ــرشوع الم ــر امل ــي غ الجن
- تصفيــة الــراع القائــم بــني الحكومــة املركزيــة 
وحكومــة االقليــم يف كردســتان وفــق املبــاديء التي 
يفرضهــا الدســتور وايجــاد جــو مــن الثقــة املتبادلــة 
يف التعامــل بعيــدا عــن النعــرات القوميــة واملصالــح 

 . لضيقة ا
كافــة  بتوفــر  النازحــني  أوضــاع  تحســني   -
ــواء  ــم س ــن أوضاعه ــن م ــي تحس ــات الت االمكاني
وتســتطيع   ، خارجهــا  أو  املعســكرات  داخــل 
ان  مــن  واالنســانية  املــدين  املجتمــع  منظــامت 
تلعــب دورا ايجابيــا اكــر يف هــذا املجــال مــن 
خــال دعمهــا ماديــا وتنظيميــا مــن خــال تشــكيل 
الهيــاكل القــادرة عــى الحركــة يف جمــع املعونــات 
بــراي  االســتئناس  يجــب  وعمومــا   ، وتوزيعهــا 
هــذه املنظــامت بــل وارشاكهــا يف صنــع القــرار 

واالســتفادة مــن تجاربهــا .
وان كان وضــع املهاجريــن العراقيــني إىل جانــب 
الســوريني واألفغــان نســبيا أفضــل مــن اآلخريــن ، 
إال إن مجمــل الظــروف ، ولحــني وصولهــم البلــدان 
ــا  ــع له ــها ويخض ــي نفس ــا ، ه ــون إليه ــي يصب الت
الجميــع. وباألخــص منــذ أواخــر العــام املــايض 
بــدأت مســرة الاجئــني تجــاه أوروبــا بالتلكــؤ 
ــة مــن البــرش حياتهــم . وكلفــت أعــدادا غــر قليل

يحتــل العراقيــون املهاجــرون إىل أوروبــا عدديــا 
ــا  ــد ســوريا وافغانســتان ، اذا م ــة بع ــة الثالث املرتب
اســتثنينا بلــدان البلقــان التــي اضيفــت نهايــة 

العــام 2015 يف أملانيــا وبلــدان أوروبيــة أخــرى 
ــا مــن  إىل قامئــة البلــدان اآلمنــة اي الخاليــة مبدئي
املطــاردات السياســية وانتهــاكات حقــوق االنســان، 
ويتوجــه 40 % مــن املهاجريــن العراقيــني إىل أملانيــا 
ــات اللجــوء ، ليــس فقــط للعيــش يف  لتقديــم طلب
ــا يف الحصــول عــى  امــان وســام وامنــا ايضــا توخي
املنافــع املاديــة واالجتامعيــة وغرهــا بشــكل افضــل 
مــام هــو عليــه الحــال يف البلــدان االخــرى ، ولكنــه 
رسعــان مــا تســود خيبــة األمــل لــدى الكثــر مــن 
هــؤالء، إذ غــادر حتــى بدايــة هــذا العــام أكــر مــن 
ألفــي عراقــي أملانيــا عائديــن إىل حيثــام جــاءوا   .

ــي  ــا الت ــد أملاني ــا عن ــف قلي ــك نتوق ــم ذل ولفه
تســتقبل العــدد االكــر مــن املهاجريــن يف أوروبــا. 
إعانــات  الاجــئ هنــا  أو  املهاجــر  يســتلم  قــد 
اجتامعيــة ورعايــات مختلفــة افضــل مــن البلــدان 
االخــرى ، ولكــن املبالــغ التــي يحصلــون عليهــا 
ــة،  ــاة كرمي ــات حي ــد متطلب ــي لس ــة وال تكف ضئيل
اإلعانــات  حجــم  مســتوى  إىل  حتــى  تصــل  وال 
عليهــا  يحصــل  التــي  االجتامعيــة  والخدمــات 
املواطــن األملــاين الــذي يعيــش عنــد خــط الفقــر أو 
تحتــه. علــام ان مســتوى املعيشــة يف أملانيــا وأوروبا 
يفــوق إىل حــد كبــر جــداً مســتوى املعيشــة يف 
العــراق مــام يقلــل إىل حــد بعيــد مــن القيمــة التــي 

ــات . ــذه املخصص ــرون له ــا املهاج يتصوره
دول املهجر

نجــد اكــر معســكرات اللجــوء يف بلــدان الجــوار، 
وهــي   ، آســيا  يف  أم  أفريقيــا  يف  أكانــت  ســواء 
نفســها بلــدان فقــرة ، أم إمكانياتهــا محــدودة وال 
تخلــو مــن املشــاكل وضعيفــة ان مل تكــن متأخــرة 
اقتصاديــا ، يــرزح يف تركيــا مــا يزيــد عــى 2 مليــون 
الجــئ ويف لبنــان 1,2 الجــئ ويف األردن 0,6 مليــون 
الجــئ، غالبيتهــم العظمــى مــن ســوريا )98 %(، 
بــل ولجــأ البعــض منهــم إىل العــراق )حــوايل 250 
ــراق( أيضــا ،  ــم كردســتان الع ــردي يف إقلي ــف ك أل
ــؤس شــديد نتيجــة شــحة  ــون يف ب ــش الاجئ ويعي
املخصصــات واالعانــات الدوليــة قياســا بحجــم 
والرعايــة  والتعليميــة  التموينيــة  االحتياجــات 
املعســكرات.  هــذه  يف  واالجتامعيــة  الصحيــة 
ــة  ــدان االتحــاد األورويب كقبل ــا بل ــو أخذن ــا ل ولكنن
رئيســية للهجــرة مثــاال عــى ذلــك لوجدنــا إن 
األمــر بعيــد متامــا عــن الوعــود واآلمــال التــي يتــم 
تعليقهــا عــى بلــدان اللجــوء التــي يســودها االمــان 
ــه  ــا يعيش ــا مب ــب قياس ــتقرار بالنســبة لاجان واالس
هــؤالء يف أوطانهــم. ولناخــذ بعــض هــذه البلــدان 

ــك ال حــرا : ــاال عــى ذل مث
املانيا :

ــة األوىل يف االتحــاد األورويب  ــا املرتب ــل أملاني تحت
مــن حيــث اســتقبال عــدد املهاجريــن )حــوايل 
الثلــث( ، وتتوقــع املانيــا ان يصــل اليهــا اكــر 
مــن نصــف مليــون مهاجــر ســنويا حتــى عــام 
ــب  ــم طل ــا تقدي ــادم إىل هن ــكل ق ــق ل 2020، يح
لجــوء اذا مل يســبق لــه طلــب ذلــك يف بلــد أورويب 
آخــر،  ينــص الدســتور عــى االعــرتاف بحــق اللجــوء 
الســيايس اذا تعــرض الفــرد شــخصيا للمطــاردة 
السياســية )نســبة هــؤالء ضئيلــة( ، يحصــل العــدد 
االكــر مــن طالبــي اللجــوء عــى حــق اإلقامــة 

 



15

املواثيــق  إىل  اســتنادا  أو   ، إنســانية  ألســباب 
الدوليــة الخاصــة بحقــوق االنســان والتعامــل مــع 
الاجئــني )االضطهــاد العنــري والدينــي أو تعــرض 
األهليــة  الحــروب  إىل  إضافــة  للخطــر(  الحيــاة 
الســائدة يف البلــدان األم لطالبــي اللجــوء مــام 
ــع  ــم توزي ــم ، يت ــادة هــؤالء إىل أوطانه ــذر إع يتع
ــات مبوجــب نســب وحصــص  ــني عــى الوالي الاجئ
)مفتــاح التوزيــع( محــددة قانونيــا ، يســتلم هــؤالء 
ــرف  ــكن وم ــأكل والس ــة )امل ــات االجتامعي االعان
الجيــب( إضافــة إىل الرعايــة الصحيــة ، يســكن 
ــق  ــم ح ــة وله ــكن جامعي ــن س ــون يف أماك الاجئ
ــة إن  ــكن االعتيادي ــن الس ــا إىل أماك ــال منه االنتق
ــت  ــي وصل ــرة الت ــداد الغف ــة لاع ــرت. نتيج توف
ــة  ــات الرياضي ــى القاع ــل حت ــم تحوي ــا ت إىل أملاني
ــن  ــق لاج ــني. ال يح ــكن الاجئ ــكرات لس إىل معس
ــى  ــهر ع ــة أش ــرور ثاث ــد م ــل اال بع ــدد العم الج
تواجدهــم يف البلــد، وإذا مل يكــن هنــاك مواطنــون 
ــن  ــب م ــاد األورويب أو األجان ــن االتح ــان أو م أمل
مامرســة  يرغبــون  ممــن  الثابتــة  اإلقامــة  ذوي 
العمــل نفســه ، منــذ نهايــة عــام 2015 ازدادت 
ــدة  ــدة وح ــدود ش ــش عــى الح ــراءات التفتي إج
ووضعــت بلــدان اضافيــة )دول البلقــان( ضمــن 
قامئــة البلــدان اآلمنــة بحيــث ميكــن التعجيــل 
الرفــض  قــرارات  اللجــوء وإصــدار  يف إجــراءات 
ــس  ــر مجل ــد أق ــك ، وق ــرض لذل ــن يتع ــفر م وتس
النــواب األملــاين يف جلســته بتاريــخ 2016/2/24 
الســلة الثانيــة مــن اإلجــراءات الجديــدة التــي 
تعقــد عمليــة الحصــول عــى اللجــوء الســيايس 
وجمــع شــمل العائلــة ، إضافــة إىل ضــم بلــدان 
املغــرب )الجزائــر واملغــرب وتونــس( إىل قامئــة 
الــدول اآلمنــة وكذلــك أفغانســتان ! تقــدر تكاليــف 
إجــراءات اللجــوء واالعانــات املختلفــة وعمليــة 
االندمــاج )تعليــم اللغــة والتعريــف بأوضــاع البلــد 
 ... التأهيــل  وامكنيــات  والسياســية  االجتامعيــة 
ــام  ــورو. عل ــار ي ــام بحــوايل 15 ملي ــخ( هــذا الع ال
ــدة  ــزداد ح ــية ت ــة والسياس ــواء االجتامعي ان االج
وتوتــرا ازاء االجانــب عمومــا والاجئــني خاصــة 
ــون إىل  ــن يتعرض ــع( الذي ــلمة املجتم ــر أس )مخاط
اعتــداءات اليمــني املتطــرف ، وبالعكــس هنــاك 
اعــداد اكــر مــن النشــطاء )منظــامت وافــراد( 
الذيــن يحمــون ويدعمــون ويســاعدون الاجئــني يف 

ــاالت . ــة املج كاف
السويد :

تحتــل املرتبــة الثانيــة يف اســتقبال الاجئــني. 
ــد تقديــم طلبــات اللجــوء  يحــق للقادمــني إىل البل
التــي عوملــت ســابقا بتســاهل كبــر لحــني تدفقــت 
اعــداد كبــرة  جــدا مــن املهاجريــن إىل البلــد 
ــة  ــراءات رادع ــاذ إج ــة إىل اتخ ــع الحكوم ــام دف م
بــل  الحــدود  عــى  التفتيــش  تشــديد  بضمنهــا 
قــررت مؤخــرا اعــادة وتســفر 80 ألــف الجــئ إىل 
بلدانهــم ،   يســكن الاجئــون يف املرحلــة األوىل مــن 
إجــراءات اللجــوء يف أماكــن ســكن جامعيــة ولكــن 
ــكرات  ــذه املعس ــارج ه ــكن خ ــيء الس ــق لاج يح
الجامعيــة ان وجــد الســكن املناســب ، يســتلم 
الاجــيء االعانــات االجتامعيــة املختلفــة والرعايــة 
اليــوم  منــذ  العمــل  لاجئــني  يحــق   ، الصحيــة 
االندمــاج حــال  تبــدأ عمليــة  األول لوصولهــم. 

الحصــول عــى حــق اللجــوء ، االجــواء االجتامعيــة 
والسياســية تــزداد اآلن حــدة ويكســب اليمــني 
ــى  ــم حت ــن له ــني الذي ــط املواطن ــر وس ــع اك مواق
اآلن مواقــف ســلبية مبطنــة ازاء الاجئني ، وحســب 
ــني  ــزب اليم ــن لح ــتطاعية ميك ــتفتاءات االس االس
ــن  ــى 20% م ــل ع ــويد« ان يحص ــو الس »دميقراطي
االصــوات )13% ســابقا( يف االنتخابــات الرملانيــة 
ــي  ــباب الت ــو احــد األس ــو جــرت اآلن ، وهــذا ه ل
تدفــع الحكومــة الحاليــة نحــو التشــدد يف إجــراءات 
اللجــوء للحفــاظ عــى االقــل عــى اصــوات ناخبيهــا. 

النمسا :
تحتــل املرتبــة الثالثــة مــن حيــث اســتقبال 
ــم  ــن تقدي ــد األورويب ، ميك ــى الصعي ــني ع الاجئ
طلبــات اللجــوء والحصــول عــى االقامــة لحــني 
ــية  ــكالها )السياس ــكل اش ــات ب ــذه الطلب ــت به الب
يتــم  الرفــض  حالــة  يف   ، وغرهــا(  واالنســانية 
تســفره إن مل تكــن هنــاك عــوارض )مرضيــة مثــا(، 
ــكن  ــن س ــة األوىل يف أماك ــون يف املرحل ــة تك االقام
جامعيــة ليتــم توزيعهــم فيــام بعــد عــى الواليــات 
وفــق مفتــاح توزيــع محــدد ،  يحصــل الاجــئ 
ــة يف  ــة الصحي ــة والرعاي ــات االجتامعي ــى اإلعان ع
البدايــة، وترتبــط هــذه فيــام بعــد بامكانيــات 
الفــرد يف الحصــول بنفســه عــى مصــدر للــرزق 
ــه ان وجــدت. وتشــمل  ــة نفســه وعائلت كاف العال
هــذه االعانــات نفقــات الســكن والرعايــة الصحيــة 
واملدرســية ومــروف الجيــب ،  امكانيــات العمــل 
ــهر  ــة اش ــل ثاث ــق يف العم ــدأ الح ــدودة اذ يب مح
اللجــوء ويشــمل  بعــد دراســة  وقبــول طلــب 
فقــط االعــامل البســيطة. بــدأت النمســا بالتشــدد 
يف املوافقــة عــى الدخــول إىل البلــد أصــا ، خاصــة 
ازاء القادمــني مــام تســمى بالبلــدان اآلمنــة أو ليس 
ــوء ،   ــق اللج ــى ح ــول ع ــه يف الحص ــل ل ــاك أم هن
ــيء .  ــف الج ــفر 60 أل ــرار بتس ــرا ق ــدر مؤخ وص

هولندة :
تتصــف هولنــدة بشــدتها يف معالجــة مســألة 
ــام 2015  ــني ع ــي عــدد الاجئ ــك بق اللجــوء ،  لذل
واطئــا نســبيا ومل يتعــد عــدد الاجئــني يف عــام 
ــاء فــرتة دراســة طلبــات اللجــوء التــي  2014 ،  اثن
تــم تقليصهــا إىل ثاثــة أشــهر يســكن الاجئــون يف 
مراكــز خاصــة يحصلــون فيهــا عــى املــأكل والرعاية 
ــلطات  ــو الس ــب ،  وتصب ــروف الجي ــة وم الصحي
إىل أن ال تتعــدى نســبة االعــرتاف بحــق البقــاء 
واللجــوء ثلــث الطلبــات ،  عــى املرفوضــني مغــادرة 
البلــد خــال شــهر واال تعتــر اقامتهــم غــر رشعيــة 
ــب ،   ــن إجــراءات وعواق ــك م ــب عــن ذل ــا يرتت وم
ــن  ــل ع ــة ال تق ــد اقام ــل بع ــني العم ــق لاجئ ويح
الشــهر يف أحــد املراكــز أعــاه أو يف إحــدى النواحــي 

ــرار تســفره . مــا مل يصــدر بحقــه ق
فرنسا :

اللجــوء يف فرنســا متوســط املســتوى لكونهــا 
ــني  ــرور بالدرجــة األوىل ،  أي كمعــر للراغب ــد م بل
ــدان  ــا أو إىل بل ــني إىل بريطاني ــوء املتوجه يف  اللج
أوروبيــة اخــرى ،  وتفاديــا للمشــاكل فانهــا تغــض 
النظــر عــن املخيــامت التــي يقيمهــا هــؤالء وهــم 
ــام  ــاع ك ــت األوض ــور إال إذا تفاقم ــق العب يف طري
هــو عليــه الحــال اآلن عنــد النفــق األورويب املــؤدي 

ــات  ــة طلب ــة دراس ــتمر عملي ــا ،  تس إىل بريطاني
ذلــك  ويعــود  ســنتني  حــوايل  حاليــا  اللجــوء 
إىل االزديــاد الكبــر يف عــدد الطلبــات قياســا 
بالســابق، ال تحتــل قضيــة املهاجريــن موقعــا 
متميــزا بــني الســكان مقارنــة بــدول مجــاورة 
ــويد  ــامرك والس ــا والداني ــا والنمس ــرى )أملاني أخ
مثــا( ،  وعــى الرغــم مــن ذلــك هنــاك تطــرف 
عنــري بــارز ومتزايــد إزاء املســلمني خاصــة 
ــذ  ــن أصــل مغــريب ويعيشــون من ــن هــم م الذي
فــرتات طويلــة يف فرنســا كاملوقــف مــن األجانــب 
ــن املســتعمرات الفرنســية  ــني م ــن القادم اآلخري
الســابقة. ينعكــس ذلــك يف النجاحــات التــي 
يحققهــا حــزب اليمــني »الجبهــة القوميــة« يف 
بــني 20  )مــا  والرملانيــة  املحليــة  االنتخابــات 

و30% مــن االصــوات( .
بريطانيا :

يحــق للوافديــن إىل بريطانيــا تقديــم طلبــات 
لجــوء ولكنــه خافــا للــدول األوروبيــة األخــرى،  
ال يوجــد يف بريطانيــا رشط التســجيل لغــرض 
اللجــوء، مــام يخلــق خصوصيــة معينــة اال وهــي 
ظاهــرة االقامــة »غــر الرشعيــة« ،  ويأمــل هــؤالء 
يف »االختفــاء« والعمــل يف الســوق الســوداء ، وان 
ــا  ــن فرنس ــن م ــرسب املهاجري ــار ت ــدرت اخب تص
ــام  ــائل اإلع ــاء يف وس ــق األورويب األنب ــر النف ع
فــأن عــدد هــؤالء ضئيــل قياســا ببلــدان أوروبيــة 
أخــرى. يحــق ملــن يقــدم طلــب لجــوء الحصــول 
ــب  ــأوى )يف الغال ــى م ــة وع ــة نقدي ــى يومي ع
خــارج املراكــز املكتظــة بالســكان( ،  واغلــب 
السياســية  األوســاط  يف  الجاريــة  النقاشــات 
والجامهــر ال تــدور حــول هــذه الفئــة مــن 
ــن  ــني م ــب القادم ــول األجان ــا ح ــب، وإمن األجان
ــث. ــن دول الكومنويل ــاد األورويب وم دول االتح

اليونان :
تلعــب االزمــة املاليــة واالقتصاديــة دورا كبــرا 
يف عــدم تحملهــا االعــداد الهائلــة مــن املهاجريــن 
رحيلهــم  األســباب  لنفــس  يواصلــون  الذيــن 
ــة الوســطى. وال تعــرتض  ــدول األوروبي صــوب ال
الســلطات املعنيــة طريقهــم ،  وتعجــز املنظــامت 
املدنيــة واالنســانية عــن ســد احتياجــات هــؤالء 
وتقديــم العــون لهــم. وبحكــم قــرب الجــزر 
اليونانيــة مــن الســواحل الرتكيــة ،  أصبحــت بعض 
ــرون ،   ــا املهاج ــه اليه ــز يتوج ــزر مراك ــذه الج ه
وتلعــب هنــا عصابــات املهربــني وتجــار التهريــب 
ــان تشــكل  ــرا ،  وبوصــف اليون ــرشي دورا كب الب
الحــدود الخارجيــة لاتحــاد األورويب )اتفاقيــة 
ــزداد  ــينغن( ، ي ــدود ش ــمى بح ــا تس ــن أو م دبل
ــى  ــن ع ــاد األورويب اآلخري ــاء االتح ــط أعض ضغ
اليونــان لوقــف تــرسب املهاجريــن إىل أوروبــا 
طوابــر  لتســجيل  كبــرة  معســكرات  وإقامــة 
هــؤالء ،  ولكــن اليونــان عاجــزة عــن تأديــة هــذه 
املهمــة بحكــم امكانياتهــا املحــدودة. وميــوت 
عــدد ال يســتهان بــه مــن املهاجريــن غرقــا ، 
ــذا ينصــب  ــون وســوريون ،  ل ــم عراقي ــن بينه م
ــة  ــانية املحلي ــامت االنس ــر للمنظ ــامم االك االهت
ــاذه  ــن انق ــن ميك ــاذ م ــى انق ــة ع ــا والدولي منه
ملخالفتهــم  للمحاســبات  انفســهم  معرضــني 
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ــكان  ــاول الس ــر ويح ــاطاتهم هذه ــون يف نش القان
حتــى اآلن مســاعدة القادمــني قــدر امكانياتهــم 
عــى الرغــم مــن تحريضــات القــوى اليمينيــة ضــد 

ــن . املهاجري
بولندة :

ال تعتــر بولنــدة بلــدا للجــوء بــل ملــرور الاجئــني 
املتوجهــني إىل وســط وغــرب وشــامل أوروبــا ،  
ــا  ــل أوكراني ــدان مث ــن بل ــم م ــؤالء ه ــة ه وغالبي
وجورجيــا والشيشــان وعــدد القادمــني مــن ســوريا 
والعــراق ضئيــل جــدا إىل حــد ال يذكــر ،  أمــا أماكــن 
ــات  ــت بطلب ــني لحــني الب الســكن املخصصــة لاجئ
اللجــوء هــي عبــارة عــن معســكرات نائيــة بعيــدة 
عــن املراكــز الحضاريــة ،  وفــرص العمــل هنــا 
مقتــرة عــى مــن يحصــل عــى اللجــوء الســيايس،  
واالجــواء االجتامعيــة عامــة تتســم باملواقــف غــر 
املتســامحة، إن مل نقــل املعاديــة لاجئــني ، خاصــة 
اليمينيــة ال  ،  والحكومــة  املســلمني منهــم  ازاء 
متانــع يف قبــول الاجئــني فحســب ، بــل والتحريــض 

ــد األورويب .   ــى الصعي ــم ع ضده

دول  صــوب  الواســعة  الهجــرة  نتائــج 
األورويب  االتحــاد 

نتيجــة لجحافــل املهاجريــن القادمــة إىل أوروبــا، 
ــة  ــم ومعرف ــكان تعداده ــة مب ــن الصعوب ــح م أصب
ــن  ــدد الذي ــل ع ــني ،  ويص ــة لاجئ ــداد الفعلي األع
قدمــوا طلبــات اللجــوء إىل حــوايل 850 ألــف طلــب 
عــام 2015 ،  ولكــن هــذا الرقــم اليعطــي الصــورة 
ــدد  ــا ،  إذ إن الع ــرة إىل أوروب ــن الهج ــة ع الكامل
ــط  ــا ســجلوا فق ــى أوروب ــن ع ــن الوافدي ــر م األك
يف البلــدان التــي يتواجــدون فيهــا بــدون ان تســنح 
ــى اآلن  ــَدور حت ــم ال ــل له ــة أو مل يص ــم الفرص له
لتقديــم طلبــات اللجــوء ،   ولكنعمومــا يقــدر عــدد 
ــكل  ــني بش ــر موزع ــني مهاج ــة ماي ــجلني بثاث املس
متفــاوت عــى البلــدان األوروبيــة. واســتنادا إىل 
املصــادر املختلفــة ، وزعــت اغلــب طلبــات اللجــوء 

ــايل . عــام 2014 عــى الشــكل الت
املانيا  30 %  السويد  13 %    

ايطاليا  10,3 %  فرنسا  10 % 
بريطانيا  5 %  النمسا  4,5 %  

هولندة 4,2 %
والســويد  املانيــا  تصــدرت   2015 عــام  ويف 
والنمســا عــى التــوايل هــذه القامئــة ، باالخــص 
تركيــا  عــر  البلقــان  طريــق  انفتــاح  نتيجــة 
ــق  ــن طري ــدال م ــا ب ــول إىل أوروب ــان للوص واليون
ــتخدمه  ــذي ال زال يس ــط ال ــض املتوس ــر االبي البح
ــدروب  ــا ،  ومهــام كانــت ال القادمــون مــن افريقي
املوصلــة إىل أوروبــا فإنهــا جميعــا حافلــة باملخاطــر 
ــن  ــع م ــتغال البش ــاكل واالس ــدات واملش والتعقي
فيهــا  يشــاركون  الذيــن  الرقيــق«  »تجــار  قبــل 
مســؤولني رســميني بــكل ســخاء ،  ويســتغل مهربــو 
ــود  ــم الوع ــون تقدي ــع ويحاول ــذا الوض ــرش ه الب
أوروبــا  يف  أفضــل  بحيــاة  والكاذبــة  الخادعــة 
يف  طائلــة  مبالــغ  لقــاء  الاجئــني  »ليســاعدوا« 
الوصــول إىل األرض املوعــودة ،  لناخــذ تركيــا مثــاال 
عــى ذلــك والتــي تعتــر املنفــذ الرئيــي للوصــول 
إىل أوروبــا وأول بلــد يدخلهــا املهاجــرون العراقيون 
ــدة  ــم املتح ــدادات االم ــب تع ــم ،  فحس يف رحلته

لعــام 2014 بلــغ عــدد العراقيــني الذيــن تواجــدوا 
عددهــم  تضاعــف  الجــيء  ألــف   27 تركيــا  يف 
ــا  ــون هن ــم يتعرض ــام 2015 ،  أنه ــال ع ــام خ حت
ــن  ــرض أماك ــث ف ــن حي ــديدة م ــات ش إىل ضغوط
يف  أقامتهــم  تحديــد  أو  عليهــم  معينــة  ســكن 
ــات  ــر االعان ــة وتقت ــق معين ــكرات ومناط املعس
عــى فــرتة بقائهــم يف الوقــت الــذي يشــجعون فيــه 
عــى الرحيــل مــن خــال إجــراءات قرسيــة، واغلــب 
املهاجريــن يحاولــون البقــاء يف تركيــا، امــا لكونهــم 
ــه يف  ــودة إلي ــرب الوطــن للع ــاء ق ــون يف البق يرغب
ــال  ــون  امل ــم ال ميلك ــة ، أو ألنه ــة ممكن أول فرص

ــا .   ــول إىل أوروب ــكايف للوص ال
اليهــا  يصبــو  التــي  الــدول  إىل  الوصــول  إن 
وانفتــاح  املشــاكل  انتهــاء  يعنــي  ال  املهاجــرون 
ــا  ــدأ هن ــم ،  اذ تب ــا امامه ــى مراعيه ــواب ع االب
نتيجــة اجتيــاح الهجــرة ألوروبــا املعامات الرســمية 
ــي  ــق الت ــاالت القل ــد وح ــة االم ــدة والطويل املعق
تؤثــر إىل حــد بعيــد عى األوضــاع املادية والنفســية 
للضيــوف الجــدد ،  ويتابــع املهاجــرون بقلــق لعبــة 
ــاد  ــاء يف االتح ــدول األعض ــني ال ــني ب ــول الاجئ قب
املهاجريــن  عــى حســاب  ومراهناتهــم  األورويب 
ومصائرهــم ،  يضــاف إىل ذلــك انتفــاء النيــة الجدية 
ــن  ــدول املســتقبلة للمهاجري ــدى ال ــة ل ــل والرغب ب
ــز  ــم الرتكي ــل يت ــة. ب ــني لحــل هــذه املعضل والاجئ
بالعكــس وقــدر االمــكان عــى تفــادي وصــول 
املهاجريــن إىل أوروبــا أصــا وتوضــع العراقيــل 
ــي  املختلفــة امامهــم ،  ومــن هــذه اإلجــراءات الت

ــر :  ــد إىل آخ ــن بل ــا م ــاوت حدته تتف
- تعديــل قوانــني اللجــوء ومــا يرافقهــا مــن 
ــع رشوط  ــن ووض ــح املهاجري ــر صال ــراءات لغ إج
اضافيــة ملنــح حــق اللجــوء أو حــق البقــاء ألســباب 

ــانية . انس
والرعايــة  االجتامعيــة  اإلعانــات  تقليــص   -
الصحيــة وتعريــض حتــى الذيــن نالــوا حــق اللجــوء 
إىل إجــراءات وعقوبــات  تزيــد مــن وضعهــم هنــا 

ــة . صعوب
- الحد من عمليات مل الشمل .

ــاك  ــة واألس ــوار العالي ــز واألس ــة الحواج - إقام
الشــائكة وتشــديد التفتيــش عــى الحــدود االروبيــة 
واملحليــة يف بعــض البلــدان واقامــة معســكرات 
ــراد  ــرز األف ــا لف ــا مث ــان وايطالي ــجيل يف اليون تس
الذيــن ال أمــل لهــم يف الحصــول عــى حــق البقاء يف 
أوروبــا ومنعهــم مــن الدخــول إىل أوروبــا مقدمــا. 
- رفــض توزيــع املهاجريــن عــى شــكل حصــص 
عــى دول االتحــاد األورويب حســب عــدد الســكان 
  ، املســؤولية  لتوزيــع  االقتصاديــة  واإلمكانيــات 
وقــد بلــغ عــدد الــدول الرافضــة لتوزيــع الاجئــني 
إىل حصــص 23 دولــة أوروبيــة ، والتــي بــدأت 
ــابقاً ،  ــرتاكية س ــة ، االش ــا الرشقي ــض دول أورب برف

ــرف .   ــي املتط ــف اليمين ــذا املوق ــاذ ه اتخ
- اعتبــار عــدد آخــر مــن الــدول التــي يــايت منهــا 
املهاجــرون دوال آمنــة ليعيــدوا اليهــا مواطنيهــا 

ــا . ــان وشــامل افريقي ــدول البلق ك
- ترحيــل املهاجريــن إىل أوطانهــم يف حــاالت 
معينــة، إذا مــا صــدرت عنهــم ترفــات فيهــا خــرق 
للقوانــني املحليــة مثــل الحــاالت التــي تصــدر فيهــا 
ــا  ــد م ــا إىل ح ــت هن ــجن ، وان روعي ــكام بالس اح

الظــروف الخاصــة للمهاجــر نفســه وألوضــاع بلــده.
يجتمــع زعــامء الــدول األوروبيــة مــرارا وتكــرارا، 
مبحاربــة  الهجــرة  أســباب  مبعالجــة  ويعــدون 
ــاعدات إىل  ــع املس ــرش، ودف ــب الب ــات تهري عصاب
التــي يســودها  مخيــامت الاجئــني يف املناطــق 
التوتــر، لتحســني ظــروف املعيشــة فيهــا ،  لكنهــم 
ال يعرتفــون بأنهــم يعالجــون عواقــب الِعلّــة وليــس 
ــص يف  ــا وباالخ ــن عملي ــي تكم ــها الت ــة نفس الِعلّ
ــة مــن خــال العوملــة  ــدان »العــامل األول« الغني بل
البلــدان  ثــروات  ونهــب  الجديــدة  والليراليــة 
االســلحة  وتصديــر  البيئــة  وتلــوث  االخــرى 
وخلــق بــؤر التوتــر والدعــم العلنــي واملســتور 
الكولونياليــة  املصالــح  لحاميــة  للدكتاتوريــات 
ــم مشــكلة  ــني مــن خــال تفاق ــد تب ــدة ، لق الجدي
ــكل  ــا هــو إال هي ــاد األورويب م ــان االتح الهجــرة ب
مفتوحــة  تبقــى  املفتوحــة  والحــدود  مصطنــع 
االيــدي  وتنقــل  وتوســيعها  الرســاميل   لتنقــل 
ــان  ــوق االنس ــا حق ــى قضاي ــة لتبق ــة البخس العامل
الداخليــة  الحــدود  عنــد  وتتوقــف  معلقــة 
ألعضائهــا، بــل واالدهــى مــن ذلــك أن تلجــأ أوروبــا 
وعــى رأســها أملانيــا إىل االعتــامد مثــا عــى تركيــا 
ال  مســألة  واعتبارهــا  الهجــرة  مشــكلة  حــل  يف 
ــارات  ــة رصف امللي ــا ،  ويف الني ــا فيه ــل ألوروب دخ
ــا عــى  ــام يدعــون النفاقه ــا لحــل املشــكلة ك لرتكي
ــواب  ــح اب ــى لفت ــل وحت ــا ب ــن يف اراضيه املهاجري
العمــل لهــم )كــذا !( ،  ولكــن تركيــا نفســها كانــت 
مرفوضــة مــن قبــل االتحــاد األورويب ومل تُقبــل 
ــا  ــة وانتهاكه ــا املتطرف ــبب مواقفه ــه بس ــوا في عض
ــل  ــرد ب ــال مــع الكُ ــدالع القت لحقــوق االنســان وان
ــرَت  ــوح واملتس ــامي املفض ــاب االس ــا لإلره ولدعمه
ــة األخــرى إرســال  ــن اإلجــراءات الوقائي ــه. وم علي
القــوات البحريــة إىل بحــر ايجــة ملحاربــة املهربــني 
ظاهريــا ولكنهــم يقصــدون فعــا منــع وصــول 
املهاجريــن إىل اليونــان وإلرجاعهــم إىل تركيــا . 

اثبتــت    ، أملانيــا  إىل  أخــرى  مــرة  لنعــود 
الدراســات مؤخــرا توســع الهــوة الســاحقة بــني 
ــا ،  ففــي حــني يكــدس  ــاء يف املاني ــراء واالغني الفق
األثريــاء األمــوال، يــزداد عــدد املواطنــني ، باالخــص 
االطفــال الذيــن يعيشــون فقــط مــع احــد األبويــن، 
ــني  ــف والعاطل ــل الضعي ــن وذوي الدخ واملتقاعدي
تديــره  مــا  إىل  يلجئــون  الذيــن   ، العمــل  عــن 
املنظــامت الخريــة من اســواق املابــس والحاجيات 
املســتعملة  وبقايــا الخــروات والفواكــه الكاســدة 
للحصــول  الحســاء«  »مطابــخ  بـــ  تســمى  ومــا 
ــعر  ــاء س ــا أو لق ــاخنة مجان ــام س ــة طع ــى وجب ع
ــزداد  ــى ت ــة الت ــبة البطال ــن نس ــك ع ــد،  ناهي زهي
اذا مــا شــملت البطالــة املقنعــة ايضــا ،  وللتقليــل 
مــن االقبــال عــى املانيــا »طمعــا« بخراتهــا وافــق 
الرملــان عــى عــدة إجــراءات »وقائيــة« إلبعــاد 
الاجئــني عنهــا ، فتقــرر التعجيــل والتشــدد يف البت 
يف طلبــات اللجــوء وتحويــل اإلعانــات مــن نقديــة 
ــك  ــى ذل ــاوة ع ــن ، ع ــن الزم ــرتة م ــة لف إىل عيني
ــكن  ــن الس ــر أماك ــغ يف توف ــز البال ــبب العج وبس
الصالحــة واملناســبة لهــذا العــدد الضخــم مــن 
الاجئــني خــال فــرتة قصــرة يتــم حاليــا ايــواء 
املهاجريــن الجــدد اضطــرارا يف القاعــات الرياضيــة 
الكبــرة واملرافــق والقاعــات االخــرى التــي يســكن 
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يف كل منهــا حاليــا تحــت ســقف واحــد  مئــات 
مــن البــرش ، نســاًء وأطفــاال ورجــاال ،  لينامــوا عــى 
ــب  ــا يرتت ــع كل م ــض م ــم البع ــب بعضه أرِسّة جن
ــق  ــة وضي ــك مــن عواقــب نفســية وعصبي عــن ذل
وانعــدام ظــروف الحيــاة الشــخصية وقلــة املرافــق 

ــوء .  ــي اللج ــني طالب ــادات ب ــة واملش الصحي
املوقف من االندماج يف املجتمع

وإذا مــا اســتقر أي مهاجــر مهــام كانــت هويتــه 
ــذه  ــن ه ــد م ــه يف بل ــيته وعقيدت ــه وجنس وجنس
البلــدان،  كان عليــه أن يتفاعــل مــع املجتمــع 
الــذي يعيــش فيــه ويندمــج معــه ، يعنــي االندمــاج 
عمومــا ربــط الجــزء بالــكل وخلــق وحــدة بــني كافة 
ــد والتاحــم  ــدرة عــى التوحي ــق الق ــارص وخل العن
بــني املكونــات عــى اســاس قيــم مشــرتكة ،  يختلــف 
املهتمــون باالندمــاج يف تفســر هــذا املصطلــح. 
فهنــاك مــن يعتــره وســيلة وعمليــة متواصلــة 
ــام  ــن ومه ــا ، ولك ــه هدف ــن يعترون ــرون مم وآخ
كانــت التفســرات ال يعنــي االندمــاج االنصهــار 
ومحــو الصفــات والســامت والتقاليــد التــي يتميــز 
بهــا كل طــرف يشــارك يف عمليــة االندمــاج ،  ويضع 
عــدد كبــر مــن البلــدان األوروبيــة مــا تســمى 
برامــج االندمــاج التــي يشــكل تعلــم اللغــة فيهــا 
العصــب الرئيــي ، ويختلــف حجــم اإلجــراءات 
ــا  ــون هن ــد تك ــر فق ــد إىل آخ ــن بل ــة م االندماجي
ــدة املــدى   ــاك متوســطة أو بعي قصــرة األمــد وهن
ومنهــا مــن يكتفــي بتعليــم وتعلــم اللغــة وأخــرى  
تتجــاوز ذلــك لتشــمل تعليــم حقــوق املواطنــة 
والتعريــف بالقوانــني املحليــة وانظمــة الحكــم 
ــا ، ان  ــا مث ــاهده يف املاني ــام نش ــد ك ــد البل وتقالي
ــد  ــة البل ــم لغ ــو تعل ــاج ه ــل يف االندم ــم عام اه
املضيــف كجــرس لاحتــكاك باملجتمــع والتعــرف 
عليــه الزالــة اآلراء املســبقة لــدى الطرفــني ، وعــر 
عمليــة االندمــاج املوجهــة تــزداد فــرص العمــل 

ــاح . ــة واالنفت والدراس
ان االندمــاج ليــس بــدرب باتجــاه واحــد. فعــى 
املهاجــر ان يســتوعب مقدمــا انــه مقبــل عــى 
وتقاليدهــا  وعاداتهــا  ثقافاتهــا  لهــا  مجتمعــات 
ــع  ــذا الواق ــن ه ــا م ــخة ، انطاق ــة واملرتس املتوارث
عليــه أن يتجــاوب مــع هــذه املجتمعــات والتعايش 
ــر  ــف ان يوف ــب املضي ــى الجان ــا، وع ــع ثقافاته م
ــاج  ــة االندم ــة لعملي ــات والظــروف املامئ االمكاني
ليــس فقــط مــن حيــث توفــر املســتلزمات املاديــة 
واملاليــة بــل مــن حيــث توفــر االجــواء االجتامعيــة 
ــايب  ــيط االيج ــى التنش ــل ع ــي تعم ــية الت والسياس
والفعــال للتفاهــم املتبــادل بــني افــراد املجتمعــات 
ذات الثقافــات املتعــددة ، صحيــح ان تكــون يف 
ــب  ــا ال يج ــائدة ، ولكنه ــة س ــف ثقاف ــد املضي البل
مــا  ، وهــذا  اآلخريــن  نفســها عــى  تفــرض  ان 
يحــاول اليمــني املتطــرف اســتغاله إلثــارة املخــاوف 
ــواردة  ــات ال ــن الثقاف ــتورة م ــا واملس ــة منه املبطن
ــدم  ــة« ، ان ع ــرة« و »الهدام ــة« و »الخط »الغريب
الثقافــات  بــني  املتبــادل  التفاعــل  ادراك رضورة 
ــذا  ــا إىل رصاع وه ــام بينه ــش في ــول التعاي ــد يح ق
ــب  ــني ، ويج ــداء متبادل ــة وع ــوف إىل كراهي التخ
ــن  ــني وكأن املهاجري ــدى املواطن ــاع ل ــة االنطب ازال
ــا  ــا ، ام ــل ورسقته ــباتهم ب ــم مكتس ــدون تقاس يري

عمليــا ناحــظ مثــا ان الهــرم الســكاين يعــاين مــن 
انبعاجــات شــديدة تشــر إىل ارتفــاع عــدد املســنني 
مقابــل انخفــاض يف عــدد الشــباب والــوالدات، 
وهــي ظاهــرة لهــا عواقبهــا االقتصاديــة مــن حيــث 
قلــة االيــدي العاملــة املنتجــة للــروة والناتــج 
القومــي ، وهنــا ميكــن لاجئــني حــني اندماجهــم ان 
يســدوا هــذه الثغــرة ســواء باســتفادة املجتمــع من 
ــذي ســيرتعرع  ــل ال ــن الجي ــواردة أو م الخــرات ال
هنا.علــام ان الــدول املتقدمــة التــى طاملــا اطلقــت 
عــى نفســها اســم »العــامل االول« لجــأت وال زالــت 
تلجــأ اىل رسقــة االدمغــة والكفــاءات مــن البلــدان 
الناميــة واســترادها كتعزيــز بخــس لقدراتهــا يف 
كل الجوانــب ، وتــأيت هــذه الهجــرة لتســهل هــذه 

ــر .  ــد كب ــدون جه ــا ب ــة ومتريره العملي
أوروبــا  يف  البــارزة  األخــرى  الظاهــرة  امــا 
ــلمة املجتمــع  ــوف مــن أس وباملقابــل فهــي التخ
لكــرة املهاجريــن مــن البلــدان العربيــة واملســلمة، 
النســاء  ظاهــرة  مثــا  االنطبــاع  هــذا  وتشــدد 
أخمــص  وحتــى  الــراس  قمــة  مــن  املحجبــات 
ــل  ــن قب ــى م ــر حت ــي تعت ــا والت ــدم يف أوروب الق
املســلمني املتفتحــني امــرا ال يامــر بــه االســام 
ــرأة  ــع الرجــويل وانتقاصــا للم ــا للمجتم ــا نتاج وامن
وحقوقهــا. ومــام يغــذي التصــورات عــن »مخاطــر« 
االخبــار  عــى كل مســلم  وتعميمهــا   االســام  
اإلســامي  اإلرهــاب  حــول  املرعبــة  والتقاريــر 
ــان كل  ــا ف ــوم ، وعموم ــامي املزع ــع اإلس والتوس
مــا هــو غريــب يقــوض رصح الثقافــة الســائدة بــل 
ويدنســها عــى حــد تعبــر اليمــني املتطــرف الــذى 
يــزداد عنفــا ويتوقــع لــه ان يحتــل مواقعــا متميــزة 
يف الرملانــات عــى االصعــدة املحليــة واملركزيــة.    

سبل معالجة أسباب الهجرة
ان املعالجــة الفعليــة للهجــرة تكمــن يف الوقــوف 
ــا  ــي ذكــرت اهمه ــة والت أوال عــى أســبابها الواقعي
ــام  ــن في ــث ، وميك ــذا البح ــع ه ــار يف مطل باختص
يــي تلخيــص اهــم الســبل التــي تشــجع عــى 
بقــاء املهاجريــن يف أوطانهــم ، وبالــذات يف الــرشق 

ــة : ــراق خاص ــط والع األوس
- دعــم نضــال شــعوب هــذه البلــدان مــن أجــل 
الحيــاة الحــرة والدميقراطيــة ورفــض انتهــاك حقوق 
اإلنســان وحقــوق القوميــات وأتبــاع الديانــات 
واملذاهــب والتمييــز بــني املواطنــني أو اضطهــاد 
ــة  ــبيل إقام ــا يف س ــم نضاله ــار دع ــرأة. وباختص امل

ــي . ــدين الدميقراط ــع مل ــة واملجتم ــة املدني الدول
- محاربــة اإلرهــاب الداعــي  بــكل الســبل 
املتاحــة ومــن بينهــا ســد قنــوات التمويــل وتــرسب 
املقاتلــني واألســلحة مــع إســناد القــوى املحليــة 
بالدرجــة األوىل يف هــذا املســعى والعمــل عــى 
ــن  ــه م ــه ، اذ ان ــة ل ــوى املناهض ــة الق ــد كاف توحي
ــذا  ــا يف ه ــا وعاملي ــا وإقليمي ــاون محلي ــال التع خ
امليــدان، ميكــن خلــق األجــواء املناســبة إليجــاد 
ــرتك  ــة تش ــة مدني ــة انظم ــة باقام ــول الكفيل الحل
فيهــا كافــة الفئــات بعيــدا عــن اي نــوع مــن 
احتــكار الســلطة مــع احــرتام حقــوق اإلنســان لــكل 

مكونــات أي شــعب .
- عــدم التدخــل يف الشــؤون الداخليــة ألي بلــد 

كان والعمــل الجــدي عــى إزالــة بــؤر التوتــر 
ــلمية  ــبل الس ــا بالس ــة وايقافه ــروب االهلي والح
عنــد وقوعهــا وعــدم تعريــض حيــاة جمهــرة 
الشــعوب إىل الخطــر وعــى عكــس مــا جــرى 
ــا  ويجــري يف ســوريا والعــراق وأفغانســتان وليبي

ــا.  مث
- معالجــة مشــاكل املهاجريــن يف املعســكرات 
الحدوديــة املتاخمــة لبلدانهــم ، مــن خــال توفــر 
ــات  ــم اإلعان ــان وتقدي ــة باإلنس ــروف الائق الظ
الدوليــة، ســواء أكان عــن طريــق الــدول نفســها، 
وال   ، العامليــة  اإلنســانية  املنظــامت  عــر  أم 
يجــب أن تقتــر هــذه املســاعدات عــى توفــر 
األغذيــة، وأن يتعداهــا إىل بنــاء هيــاكل للتعليــم 
والعنايــة الصحيــة وتدبــر الحيــاة اليوميــة عامــة. 
ــذات  ــة ، وبال - يجــب أن تعمــل األرسة الدولي
عــر األمــم املتحــدة عــى التفاهــم سياســيا حــول 
كيفيــة فــض النزاعــات القامئــة ، واذا مــا تطلــب 
األمــر تحــركا عســكريا، فيجــب أن يتــم بقــرارات 
مــن منظمــة األمــم املتحــدة ، بعيــدا عــن هيمنــة 
ايــة دولــة مــن الــدول وبــدون تحويــل املنطقــة 
واالنتقــال  ودمــوي  ســاخن  رصاع  ســاحة  إىل 
ــاب  ــى حس ــد ع ــن جدي ــاردة م ــرب الب إىل الح

ــة . ــعوب املنطق ش
ــة  ــدين املحلي ــك منظــامت املجتمــع امل - تحري
املصــدرة  البلــدان  يف  والدوليــة  واإلقليميــة 
األوســاط  عــى  الضغــط  ملامرســة  للهجــرة، 
ــني  ــة واملواطن ــوق املواطن السياســية لضــامن حق

وتوعيــة الجامهــر بذلــك .
ــة أو  ــكلة محلي ــرة مش ــكلة الهج ــر مش ال تعت
إقليميــة بــل أصبحــت مشــكلة عامليــة مــن حيــث 
مســبباتها وســبل معالجتهــا ، وباالخــص يف عــر 
ــا،  ــواع يف عرن ــف االن ــة والتواصــل املختل العومل
ــا  ــة يف أوروب ــن خاص ــاع املهاجري ــني أوض ولتحس

ميكــن اإلشــارة إىل مــا يــي :
- اســتذكار التعامــل األورويب املوحــد الــذي 
جــاء مــن اجلــه، وذلــك باتخــاذ إجــراءات موحدة 
بشــكل  املســؤولية  وتوزيــع  التضامــن  بــروح 
ــع  ــد توزي ــدول األعضــاء عن ــة ال عــادل عــى كاف
اليواءهــم  املجــال  يوســع  مــام   ، املهاجريــن 
ــن  ــة ، وميك ــدان معين ــى بل ــط ع ــل الضغ وتقلي
يقدمهــا  التــي  املســاعدات  بتقليــص  التفكــر 
االتحــاد األورويب إىل أعضــاءه بقــدر امتناعهــم 

وترددهــم يف قبــول املهاجريــن .  

الوقائيــة  اإلجــراءات  عــن  الرتاجــع   -
ــي ال  ــن الت ــدي للمهاجري ــددة يف التص املتش
تنهــي مطلقــا مشــكلة اللجــوء بــل تفتــح لــه 
أبوابــاً جديــدة ، وميكــن للــدول األوروبيــة 
ــط  ــن الضغ ــف ع ــني والتخفي ــة املهرب محارب
ــم يف مخيــامت الاجئــني بفتــح مكاتــب  القائ
اســتام طلبــات اللجــوء يف هــذه املعســكرات 
ودراســتها والبــت بهــا بحيــث ميكــن التهيــوء 
ــدول  ــني يف ال بشــكل افضــل الســتقبال الاجئ
ــر  ــؤالء إىل مخاط ــرض ه ــدون تع ــة وب املعني

ــق . الطري
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- إيجــاد الهيــاكل اإلداريــة والتنظيميــة التــي 
تعّجــل يف البــت يف طلبــات اللجــوء التــي يصــل 

عــدد املعلــق منهــا مئــات اآلالف .
ــر  ــر ناجمــة أيضــاً عــن تصدي ــؤر التوت - ان ب
ــق الراعــات  ــا مــن شــأنه خل األســلحة وكل م
يف العــامل ، لتخفيــف العــبء عــن ميزانيــات 
دول املهجــر يف تخصيصهــا املليــارات إلعالــة 
املهاجريــن الاجئــني ، إذ ميكــن إرشاك أصحــاب 
تحمــل  يف  والحربيــة  العســكرية  الصناعــات 
ــزء  ــتقطاع ج ــف باس ــذه التكالي ــن ه ــط م قس
بيــع  عمليــات  إن   ، الطائلــة  أرباحهــم  مــن 
الســاح ، كــام يجــري اليــوم يف دول الــرشق 
األوســط ، يعتــر جزءاً مــن اإلرهــاب االقتصادي 
الــذي تعــاين مــن شــعوب هــذه البلــدان والــذي 
يــأيت عــى حســاب مســتوى حياتهــا ومعيشــتها 

ــا .  ــر فيه ــادة الفق وزي
- مل تتعــد املناقشــات حــول الهجــرة والحلــول 
األروقــة  الناجعــة  وغــر  منهــا  الناجعــة 
املتحــدة  الواليــات  وبقيــت   ، األوروبيــة 
مــن  للهجــرة  رئيســية  األمريكيــة، كمســببة 
خــال سياســات اللراليــة الجديــدة واملحافظــني 
الجــدد املقرتنــة بالعنجهيــة ، خــارج قــوس. 
يجــب عــى االتحــاد األورويب مفاتحــة الواليــات 
املتحــدة بــكل حــزم بقبــول عــدد ال يســتهان بــه 
مــن املهاجريــن وبالقــدر الــذي تســتحقه لقــاء 
ــرة يف  ــاع كث ــراق بق ــارشة يف إغ ــاركتها املب مش
ــا  ــات واملجــازر ، انه ــرات والراع ــامل بالتوت الع

ــؤر .  ــذه الب ــن ه ــا ع ــدة جغرافي بعي
يف  كبــراً  دوراً  اإلعــام  وســائل  تلعــب   -
ــة  ــية واالجتامعي ــواء السياس ــى األج ــر ع التأث
ــا  ــة وغرهــا ، ولكــن غالبيته ــة واألدبي واألخاقي
ــف  ــكايف يف التخفي ــازم وال ــا ال مل تلعــب دوره
ــيء  ــر واملفاج ــدد الكب ــد الع ــع تواج ــن وق م
ــا،  ــن عــى الجامهــر يف وســط أوروب للمهاجري
اإلعــام  وســائل  متتلــئ  وكالعــادة  بالعكــس 
باإلخبــار والتعليقــات املســهبة حــول االحــداث 
فيهــا  يشــرتك  التــي  غالبــا  الســلبية  املثــرة 
يخلــق  مــام   ، األجانــب واملهاجــرون منهــم 
ــة  ــاة اليومي ــى الحي ــا ، يف حــني تبق جــوا معادي
ــن  ــوف م ــرشات االل ــة لع ــة وااليجابي االعتيادي
ــن  ــا ميك ــار ، هن ــن االنظ ــة ع ــن مخفي املهاجري
املــدين  املجتمــع  منظــامت  مــع  التعــاون 
وحقــوق االنســان يف تقديــم التقاريــر واإلشــارة 
إىل األمثلــة االيجابيــة الحيــة يف وســائل االعــام .

* تقرير قدم لندوة كولون – املانيا 

   يف 27 / آذار / 2016

ــات  ــف املكون ــن مختل ــي م ــن )1700( مواطــن عراق ــر م 1. وجــوب حــل مشــكلة اك
ــة . ــدود املقدوني ــى الح ــني ع ــة العالق العراقي

2. حــث الحكومــة العراقيــة لتســهيل اصــدار الوثائــق العراقيــة للاجئــني وضــامن 
حقوقهــم .

ــة  ــامم الحكوم ــب واهت ــا التهري ــن وضحاي ــن املنفقودي ــث ع ــاد للبح ــه الج 3. التوج
ــك . ــة بذل العراقي

4. االنتبــاه اىل الضحايــا الســامتة مــن االطفــال بــني النازحــني واملهجرينوضــامن حقــوق 
االطفــال .

5. ادانة اشكال استغال الاجئني دينيا .

6. فضح املتاجرة بالطفولة من قبل بعض دوائر اللجوء عر االعام .

7. ايجــاد آليــة للعمــل مــع املؤسســات املكختصــة للتصــدي للنفــس العنــري املوجــه 
ضــد الاجئــني .

8. ادانــة تعــرض بعــض مــن الجئــات اىل االعتــداء واالختصــاب يف مراكــز النــزوح واللجوء 
وانتقــاد عــدم تخــل الرشطــة لحاميتهم .

9. ادانــة اجبــار الفتيــات الصغــرات النازحــات عــى الــزواج باالكــراه واســتغال 
اوضاعهــم املاديــة والنفســية .

10. دعوة املهاجرين العراقيني اىل رضورة االندماج وتعلم اللغة يف دول اللجوء .

ــة  ــا النامئن ــن الخاي ــف ع ــوء للكش ــول اللج ــق بقب ــر اىل التدقي ــوة دول املهج 11. دع
لارهابيــني .

12. مطالبــة دول املهجــر العــادة النظــر بقوانينهــا التــي تعيــق محاكمــة االرهابيــني مــن 
املهاجريــن اىل اراضيهــا .

13. تامني قدر اكر من الحامية الوساط النازحني واملهجرين .

14. الشــكر والثنــاء ملوقف ســلطات مدينــة شــتوتكاردت لتقدميها املســاعدات واالرشاف 
الطبــي للنســاء الناجيــات مــن ارس داعــش ممــن تعرضــن لاغتصــاب واالعتداء .

15. رضورة تواصــل منظــامت حقــوق االنســان للمســاهمة يف تحقيــق املزيــد مــن 
ــان . ــوق االنس ــامن حق ــاح لض النج

16. ادانة االسباب السياسية الطائفية التي تسهم يف تفاقم حالة النزوح واللجوء .

17. ادانة جميع اشكال االستغال السيايس ملعاناة بنات وابناء الديانة االزيدية .

18. اهتامم بقضية االطفال املتواجدين يف دول املهجر دون ابائهم وامهاتهم .

ــل  ــاط فاع ــوة ونش ــز ق ــوء كمرك ــي يف دول اللج ــد العراق ــتغال التواج 19. رضورة اس
ــر . ومؤث

 

توصيات الورشة الخاصة بالاجئات والاجئني 
العراقيني يف دول الشتات
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بعض الصور واللقطات عن املشاركني يف ندوة كولون الفكرية   26 - 27 / آذار / 2016



من معرض الخط لندوة كولون الفكرية للفرتة من 26 - 27 / آذار / 2016


