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العراق
معاانة يف غياهب الصمت :الالجئون العراقيون يف سوراي
 .1مقدمـة

إن عدد الالجئني العراقيني الذين تستضيفهم سوراي يفوق عدد الالجئني العراقيني يف أية دولة أخرى يف العامل ،حيث يعيش اليوم مئات
دمر مقام اإلمامني العسكريني
اآلالف منهم يف هذا البلد 1.وقد وصل العديد منهم بعد فرباير/شباط  ،2006عندما أدى التفجري الذي َّ
للطائفة الشيعية يف مدينة سامراء العراقية إىل تصعيد حاد يف وترية النـزاع الطائفي يف العراق .ويشكل املسلمون السنة أغلبية الالجئني
الذين وصلوا إىل سوراي منذ ذلك الوقت .غري أن ةمة أعدادا ببرية من الالجئني من العراق ينتمون إىل أقليات دينية وعرقية أخرى،
2
ومنهم املسيحيون والصابئة – املندائيون ،ابإلضافة إىل الالجئني الفلسطينيني الذين بانوا يقيمون يف العراق منذ فرتة طويلة.
ويف الفرتة بني  26فرباير/شباط و  6مارس/آذار  ،2008قام مندوبو منظمة العفو الدولية بزايرة إىل سوراي لتقييم أوضاع الالجئني من
العراق .3وبان معظم الذين قابل تهم املنظمة ،وهم ابلعشرات ،قد فروا بعد أن بابدوا معاانة قاسية أصابتهم ابلصدمة يف العراق :فقد
أُرغم بعض هؤالء على مغادرة منازهلم وأحيائهم قسرا من قبل مجاعات مسلحة يف سياق عمليات العنف الطائفي؛ وتعرض بعضهم
وفر آخرون من وجه الصدامات املسلحة بني اجلماعات املسلحة
اآلخر للتهديد اجلسدي واالختطاف؛ بما تعرض بعضهم للتعذيب؛ َّ
والقوات العراقية واألمريكية؛ بما أن أقرابء وأصدقاء بعضهم لقوا حتفهم يف التفجريات أو اهلجمات االنتحارية .وذبر عدد قليل من
النساء أهنن تعرضن لالغتصاب أو التهديد ابالغتصاب.

إن العديد من الالجئني العراقيني الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية حباجة إىل أتهيل واستشارات ،بيد أن هناك نقصا يف توفري مثل
املسجلون لدى املفوضية السامية
هذه اخلدمات يف سوراي .بما أن معظم الالجئني فقراء ،ولكنهم ممنوعون من العمل .وميكن أن يتلقى َّ
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (املفوضية السامية لالجئني) مساعدات غذائية من وباالت األمم املتحدة ،ولكن العديد منهم حباجة
إىل مساعدات مالية ،والسيما لدفع تكاليف السكن ،اليت ال يتلقاها معظمهم .ويتعني على آخرين جتديد تصاريح إقامتهم بصورة
شهرية .إن حلالة عدم االستقرار هذه أتثريا حادا على احلالة العقلية للعديد من الالجئني.
ويتضمن هذا التقرير املوجز ملخصا للنتائج الرئيسية للتقييم الذي أجرته منظمة العفو الدولية ألوضاع الالجئني من العراق يف سوراي.
وقد أجرت املنظمة بشكل خاص مراجعة لتأثري التطورات األخرية ،مبا فيها اشرتاط سوراي حصول العراقيني على أتشريات دخول،
واألنباء الواردة بشأن حتسن األوضاع األمنية يف بعض أحناء العراق ،واألنباء املتعلقة بعودة أعداد ببرية من الالجئني إىل العراق .بما
درست املنظمة األوضاع االقتصادية للعراقيني الذين يعيشون يف سوراي ،ومدى حصوهلم على اخلدمات من قبيل التعليم والصحة ،فضال
عن بواعث القلق بشأن توفري احلماية ،وال سيما فيما يتعلق ابلنساء والفتيات.
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إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إىل:
 ضمان عدم حرمان العراقيني احملتاجني إىل احلماية من دخول سوراي؛ االم تناع عن اإلعادة القسرية للعراقيني الذين ميكن أن يتعرضوا خلطر اإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغريه منانتهابات حقوق اإلنسان يف العراق؛
 -ختفيف القيود املفروضة على املنظمات غري احلكومية الدولية اليت تود العمل يف سوراي ملساعدة الالجئني من العراق.

 .2أسباب الفرار

على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ على األوضاع األمنية منذ أواسط عام  ،2007فإن العراق ال يزال أحد أبثر األمابن خطورة
يف العامل .فالعنف الطائفي ما زال مستمرا ،وإن بوترية أقل مما بانت عليه من قبل ،وال يزال املدنيون يدفعون ةمنا ابهظا .وقُتل آالف
األشخاص على أيدي اجلماعات املسلحة بشكل رئيسي ،وذلك منذ بدء عملية "الفورة" العسكرية األمريكية يف مطلع عام ،2007
بما تعرض العديد من األشخاص لالختطاف والتعذيب .وبان الضحااي من الرجال والنساء ،ومن الشباب والشيوخ ،ومن السنة
والشيعة ،ابإلضافة إىل أفراد األقليات الدينية والعرقية ،من قبيل الفلسطينيني واملسيحيني والصابئة – املندائيني .ونتيجة ألعمال العنف،
َّفرت عائالت عديدة من منازهلا.
بان مسري ،4وهو رجل من الصابئة – املندائيني عمره  47عاما ،ميلك حمال لبيع اجملوهرات يف بغداد .وقد قال ملنظمة العفو الدولية إن

شقيقه إدوارد اختُطف يف أبريل/نيسان  2007من قبل ثالثة رجال مقنَّعني بينما بان يف طريقه إىل الدبان الذي باان ميلكانه .وقد
اختُطف ملدة  24ساعة ،تعرض خالهلا للضرب ،وأُبلغ أبنه جيب أن يغادر العراق ألنه ليس مسلما .وبعد إطالق سراحه يف اليوم
التايل ،توجه إىل منـزله يف حي السيدية ببغداد ،وأخرب عائلته مبا حدث له .وبعد مرور عشرة أايم اقتحم رجال مسلحون احملل وهددوا
مسري بقوة السالح وأخذوا بل الذهب واملال املوجود فيه .وبعد بضعة أايم ،وجد مسري جثة رجل مقطوعة الرأس خارج منـزل عائلته يف
السيدية .وقال للمنظمة إن أفراد املليشيات الطائفية يرهبون الناس هبذه الطريقة.
وقال مسري إن عائلته تلقت هتديدات ُبتبت على جدار البيت تقول" :إذا مل تغادروا ،فإنه سيتم نسف املنـزل" .ويبدو أنه قيل البنة أخيه
البالغة من العمر  13عاما يف املدرسة يف يونيو/حزيران  2007أبهنا جيب أن هتتدي إىل اإلسالم ،وإال فإهنا ستواجه خطر اإليذاء.
ونتيجة لذلك ،طلبت العائلة من ابنتها ارتداء مالبس إسالمية من أجل احملافظة على سالمتها .ويف سبتمرب/أيلول َّ ،2007فر إدوارد
وزوجته وأطفاله إىل سوراي ،وبعد شهرين حلق هبم مسري ووالدته.
زهراء أرملة شيعية عمرها  44عاما ،وهلا أربعة أطفال .وبان زوجها السين قد اختُطف وقُتل يف مايو/أاير  2007يف بغداد على أيدي
أفراد مجاعة مسلحة حبسب ما ورد .وقالت زهراء ملنظمة العفو الدولية إن العائلة عاشت يف منطقة الرشيد ببغداد ،حيث تلقى أفرادها
وأصدقاؤهم العديدون يف مطلع عام  2007تعليقات هتديدية يُعتقد أهنا مرسلة من قبل مجاعات مسلحة .وقالت زهراء إن إحدى تلك
التعليقات تضمنت هتديدات ابلقتل إذا مل يغادروا.
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يف اليوم نفسه الذي اختُطف فيه زوجها ،تلقت زهراء مكاملة هاتفية من اخلاطفني ،طالبوا فيها بفدية .وقد وضعت حوايل
دوالر أمريكي يف حقيبة ،وجاءت جمموعة من الرجال غري امللثمني ابلسيارات وعلى دراجات انرية واخذت احلقيبة .ومع أن زهراء
دفعت الفدية ،فقد قُتل زوجها .ووفقا لشهادة الوفاة ،فإنه أُردي برصاصة يف رأسه.
50,000

مث انتقلت زهراء للعيش بشكل دائم يف حي شيعي يف منطقة الكرخ ببغداد ،ولكنها تلقت نصائح ابالنتقال ألهنا بانت معروفة ابسم
أرملة السين .ويف سبتمرب/أيلول َّ ،2007فرت زهراء مع أطفاهلا ووالدهتا وشقيقتها إىل دمشق ،حيث تلقوا مساعدات طارئة من
املفوضية السامية لالجئني .وقد قالت ملنظمة العفو الدولية" :إنين لن أعود إىل العراق ،حيث قتلوا زوجي وأنتزعوا بييت .ماذا أقول إىل
أطفايل؟ إن والدهم قُتل ألنه سين".
عاشت أم شيعية لسبعة أطفال ،وعمرها  36عاما ،مع زوجها السين املهندس سعيد يف حي تقطنه أغلبية سنية يف منطقة الرشيد
ببغداد .وذات مساء يف فرباير/شباط  ،2006وبعد تفجري املقام الشيعي يف سامراء ،استُدعي سعيد إىل بوابة احلديقة من قبل جمموعة
من الرجال املسلحني املقنَّعني ،الذين هددوه بقوة السالح ،وطلبوا منه تطليق زوجته الشيعية .وقد انتقلت العائلة بسرعة إىل حي
جماور .ويف أبريل/نيسان  ،2006قبض أفراد قوة الشرطة اخلاصة على سعيد يف مكتبه مبنطقة الرشيد .وقد احتُجز ملدة أسبوعني يف مربز
لالعتقال ،حيث تعرض للضرب والشتائم .مث أُطلق سراحه بعد إجراء عملية تفتيش ملربز االعتقال قادهتا قوات الوالايت املتحدة .وقد
فرت العائلة إىل سوراي يف مايو/أاير .2006

 .3دخول سوراي

قبل أبتوبر/تشرين األول  ،2007مل يكن العراقيون املسافرون إىل سوراي حباجة إىل أتشريات دخول 5.بيد أن احلكومة السورية ،وبسب
الزايدة اهلائلة يف أعداد الالجئني العراقيني وانعدام الدعم من جانب اجملتمع الدويل وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي،
أعلنت يف أواسط عام  2007أنه سيتم العمل بنظام احلصول على أتشريات اعتبارا من  1سبتمرب/أيلول ،مث مت أتجيل العمل بذلك
القرار إىل  1أبتوبر/تشرين األول  .2007وقالت احلكومة إن القرار جاء نتيجة للضغوط اهلائلة النامجة عن العدد الكبري واملتنامي
للعراقيني الذين تستضيفهم سوراي.
يف البداية بانت السفارة الس ورية يف منطقة املنصور ببغداد تصدر أتشريات ملدة ثالثة أشهر ،وبانت عملية دراسة الطلبات تستغرق
أسبوعني .ويف األشهر الالحقة ،أصبح إبمكان العراقيني احلصول على أتشريات دخول على احلدود السورية .وقد أوضح مرسوم
حكومي نظام التأشريات اجلديد ،ولكن التفاصيل مل تتوفر إال للمسؤولني الرمسيني املعنيني ابلسفر إىل سوراي .وعندما يصل العراقيون إىل
سوراي ،فإن إبمكاهنم التقدم بطلب احلصول على تصريح إقامة مؤقت.
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ومن بني الذين ميكنهم احلصول على أتشريات دخول :األبادمييون وأفراد عائالهتم املباشرون؛ والطلبة العراقيون الذين يدرسون يف
اجلامعات السورية وغريها من املعاهد التعليمية العليا؛ واألطفال امللتحقون ابملدارس ،وسائقو الشاحنات وحافالت الرباب اليت تسري
على طريق بغداد – دمشق؛ والعراقيون الذين حيتاجون إىل معاجلة طبية يف املستشفيات السورية شريطة أن يكون لديهم واثئق رمسية
صحيحة؛ وأعضاء الوفود الثقافية والرايضية اليت تزور سوراي أو متر عربها؛ والتجار ورجال األعمال الذين هلم مصاحل جتارية وحباجة إىل
السفر إىل سوراي.
وميكن لعائالت األطفال امللتحقني ابملدارس يف سوراي أو عائالت األشخاص الذين حيتاجون إىل معاجلة طبية تقدمي طلبات للحصول
على تصاريح إقامة مؤقتة ،وينبغي جتديدها شهراي وملدة أقصاها سنة واحدة .إن مثل هذه التصاريح تتيح للعراقيني احلصول على إذن
من السلطات السورية ابلسفر إىل العراق ،مع إمكانية العودة إىل سوراي يف غضون ثالثة أشهر.
ومع أن التعليمات اجلديدة غري مذبورة رمسيا ،فإن األشخاص املرتبطني حبزب البعث العراقي السابق ،واألشخاص املعارضني للحكومة
العراقية احلالية بوجه عام حيصلون على تصاريح إقامة يف سوراي.
وقال مسؤولون سوريون ملنظمة العفو الدولية إن السلطات السورية املتواجدة على احلدود متارس قدرا ببريا من االجتهاد والتقدير يف
منح التأشريات .فقد ذُبر أنه يسمح بدخول العراقيني الذين ال يفون ابملعايري ،ولكنهم حباجة ماسة إىل احلماية ،بيد أن املنظمة مل تلتق
أبي أشخاص ممن ُمسح هلم ابلدخول على هذا األساس.

قبل بدء العمل بنظام التأشرية ،بان العراقيون يف سوراي يذهبون إىل احلدود للحصول على أتشرية جديدة ملدة ثالثة أشهر .أما اآلن،
فإن األشخاص الذين يُسمح هلم ابلدخول جيب أن يقدموا طلبات للحصول على تصريح إقامة يف دائرة اهلجرة واجلوازات يف دمشق.
ونتيجة لذلك ،فإن العديد من األشخاص الذين انتهت مدة صالحية أتشرياهتم يقيمون يف سوراي بشكل غري نظامي بسبب خشيتهم
من التسجيل لدى السلطات السورية .بما أهنم ال يريدون العبور إىل العراق ألهنم سيضطرون إىل تقدمي طلبات عودة إىل سوراي مبوجب
الشروط اجلديدة .وةمة عائق آخر أمام العراقيني وهو أن منطقة املنصور اليت تقع فيها السفارة السورية تعترب إحدى أبثر املناطق خطورة
يف بغداد.
وبعد العمل بنظام التأشرية اجلديد ،اخنفض عدد العراقيني الذين يذهبون إىل سوراي .بيد أن العدد أخذ يف االزدايد التدرجيي منذ مطلع
عام .2008
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 .4التسجيل لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

إن معظم العراقيني يف سوراي ليسوا يف وضع آمن؛ فالسلطات السورية ال تعتربهم الجئني رمسيا 6.ويسجل بعض العراقيني أنفسهم لدى
املفوضية السامية لالجئني ،ولكن ذلك ال يشكل هلم محاية من اإلعادة القسرية .وقد ُمنح بعضهم تصاريح إقامة مؤقتة ،ولكن ما قد
حيدث هلم بعد انتهاء مدة صالحية تصارحيهم أمر غري الواضح.
يف مطلع مارس/آذار  ،2008بان هناك  170,000عراقي مسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وتشكل
نسبة النساء والفتيات  %45منهم .وقد تضاعف عدد املسجلني منذ أواسط يونيو/حزيران  ،2008عندما ُسجل  90,000آخرون لدى
املفوضية .ويف بداية مايو/أاير  ،2008ذبرت املفوضية السامية لالجئني أن الوبالة سجلت حىت اآلن ما يربو على  194,273الجئا
عراقيا ( %52من الذبور و  %48من اإلانث) 7.وقال مسؤولون يف املفوضية السامية لالجئني ملنظمة العفو الدولية إهنم يتوقعون
تسجيل  300,000عراقي حبلول هناية عام .2008
وحىت هناية مارس/آذار  ،2007تلقى العراقيون الذين سجلوا أنفسهم لدى املفوضية السامية لالجئني بتب محاية مؤقتة من لدن الوبالة
صاحلة ملدة ستة أشهر وقابلة للتجديد .بيد أن املفوضية بدأت ،منذ أبريل/نيسان  ،2008تعرتف جبميع العراقيني القادمني من املناطق
الوسطى واجلنوبية من العراق بالجئني على أساس الظاهر ،مع أن مسؤويل احلماية يف املفوضية مازالوا جيرون مقابالت معهم للتأبد من
أهنم من تلك املناطق فعال .وعلى الرغم من أن املفوضية تبذل قصارى جهدها ،فإن تلك الكتب ليست بافية حلماية األشخاص من
خطر اإلعادة القسرية.

وتستغرق عملية التسجيل بضعة أشهر يف العادة ،مع وجود إجراءات سريعة يف حاالت األشخاص الذين يُعتربون من الفئات
املستضعفة بشكل خاص.
إن عدد العراقيني الذين يراجعون املفوضية السامية لالجئني يف ازدايد بسبب ازدايد عدد األشخاص الذين يدربون فوائد التسجيل على
ما يبدو .فقد بدأ العديد من العراقيني الذين يعيشون يف سوراي منذ سنوات من دون تسجيل ابلذهاب إىل املفوضية إما ألن ماهلم نفد،
أو ألهنم حباجة إىل معاجلة طبية ،أو ألهنم يرغبون يف إعادة توطينهم يف بلد آخر.
بما قابلت منظمة العفو الدولية أشخاصا مل يلمسوا فوائد التسجيل بسبب حمدودية احلماية املمكنة أحياان ،أو انعدام الثقة نتيجة
لعمليات اإلعادة القسرية اليت مل تتمكن املفوضية السامية لالجئني من وقفها ،أو حملدودية موارد املفوضية اليت متنعها من تقدمي
مساعدات مالية إىل العديد من العائالت.
ويتم التسجيل لدى املفوضية السامية لالجئني يف منطقة دوما بدمشق يف املرة األوىل مث يف منطقة بفر سوسة للتجديد والتحديث.
وهناك وحدة متنقلة تقدم خدمات التسجيل لألشخاص غري القادرين على الذهاب إىل هاتني املنطقتني.
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 .5األوضاع االقتصادية

يعيش العديد من العراقيني يف سوراي يف حالة فقر مدقع .بل إن بينهم من ُُياطر ابلقيام بزايرات قصرية وخطرية إىل العراق بقصد استالم
رواتبه التقاعدية وحصصه الغذائية ،بي يستطيع العيش يف سوراي.

وال يُسمح للعراقيني ابلعمل يف سوراي ،مع أن بعضهم يعمل بصورة غري قانونية مقابل أجور زهيدة .ونتيجة لذلك ،فإهنم يكابدون من
أجل دفع تكاليف اإلقامة ألن أجور السكن مرتفعة ،وغالبا ما يضطرون لتقاسم الشقق أو حىت الغرف .وقد فعل ذلك العديد من
العراقيني الذين عادوا إىل العراق من سوراي يف أواخر عام  2007ألهنم استنفدوا مدخراهتم على ما يبدو.
أُرغم بل من عباس وآالء (أنظر الفصل  )7على العمل بصورة غري قانونية يف سوراي بي يتمكنا من العيش .ويعمل عباس ،الذي بان
سائق سيارة أجرة يف السابق ،ابئعا يف الشوارع .أما آالء فقد وجدت عمال يف معمل للحلوايت ،حيث حتصل على حنو  100دوالر
أمريكي شهراي لتغطية أجرة سكنها.
وتقدم املفوضية السامية لالجئني يف الوقت الراهن مساعدات مالية إىل حنو  17,900الجئ عراقي .وهتدف الوبالة إىل زايدة العدد إىل
 50,000حبلول هناية عام  ،2008مع أن ذلك يقتضي توفري متويل دويل إضايف.
فاطمة من حي الدورة يف بغداد وعمرها  40عاما ،وهي متزوجة وهلا ولد عمره سنتان .ويقضي زوجها معظم وقته يف بغداد مع زوجة
أخرى ،مع أنه يرسل إليها بعض املال .وبانت فاطمة قد وصلت إىل سوراي مع زوجها وطفلها يف  25مايو/أاير  .2007ويف يوليو/متوز
من العام نفسه ،ذهبت إىل املفوضية السامية لالجئني وسجلت نفسها .وقد أُجريت معها أول مقابلة يف  10فرباير/شباط ،2008
وتلقت فيما بعد بتاب محاية ملدة عام .ولكنها مل تتلق بعد أي أغذية أو مساعدة مالية .وهي تعيش مع طفلها يف شقة صغرية أجرهتا
حنو  150دوالرا أمريكيا شهراي .وفاطمة شيعية ،بينما زوجها سين.
وبدأت املفوضية السامية لالجئني وبرانمج الغذاء العاملي بتوزيع الغذاء على العراقيني من خالل اهلالل األمحر العريب السوري .ويف
مارس/آذار  ،2008بلغ عدد العراقيني الذين حيصلون على أغذية من برانمج الغذاء العاملي  56,000شخص .وتتلقى بل عائلة
حصص غذائية مرة بل شهرين .وقد قيل ملنظمة العفو الدولية إن اهلدف من ذلك هو توفري الغذاء لنحو  300,000عراقي حبلول هناية
العام .وأبلغ مسؤول يف برانمج الغذاء العاملي منظمة العفو الدولية أن  90ابملئة من العراقيني املسجلني حاليا لدى املفوضية السامية
لالجئني يتلقون مساعدات غذائية .وتشمل األغذية األرز وزيت الطهي والعدس والسكر والشاي ورب البندورة .بما يتلقى املسجلون
لدى املفوضية أشياء غري غذائية من قبيل الفرشات والبطانيات.
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إن التصور السائد عند بعض السوريني هو أن العراقيني أغنياء .ولكن احلقيقة هي أن األغنياء أقلية .ومن املؤسف أن املشاعر املناوئة
للعراقيني أخذت تتنامى على ما يبدو ،حيث يوضع اللوم عليهم ،على نطاق واسع ،فيما يتعلق ابالرتفاع احلاد يف تكاليف املعيشة يف
سوراي يف السنوات األخرية.

 .6النساء والفتيات

بني هذا العدد الضخم من الالجئني العراقيني يف سوراي هناك العديد من النساء رابت األسر والنساء العازابت .فقد غادرن العراق
وفر بعضهن مع أزواجهن ،إال أن األزواج عادوا فيما بعد إىل العراق أو
مبفردهن أو مع أطفاهلن فقط ألهنن َّ
بن مطلقات أو أراملَّ .
ذهبوا إىل أمابن أخرى حبثا عن عمل .ودفع اليأس والفقر بعض العائالت إىل إرسال بناهتا للعمل يف النوادي الليلية أو حىت بيعهن يف
سوق الدعارة.
يف  27يناير/بانون الثاين َّ ،2008فرت سوار ،وهي من سامراء وعمرها  61عاما ،مع ابنها وابنتها إىل سوراي .وبانت قد طُلقت يف
عام  .1991ويعاين إبنها البالغ من العمر  24عاما وابنتها البالغة من العمر  21عاما من عجز جسدي ال يستطيعان بسببه السري على
ومنحوا
قدميهما .وقد أحضرهتما إىل دمشق للعالج .ويف فرباير/شباط ُ ،2008سجلت مع ابنها وابنتها لدى املفوضية السامية لالجئني ُ
بتب محاية ،وأُبلغوا أبهنم سيحصلون على حصص غذائية ومعوانت مالية اعتبارا من أبريل/نيسان  .2008وقالت سوار ملنظمة العفو
الدولية إن نقودها قد نفدت تقريبا ،وإهنا تشعر ابلقلق بشأن تدبر أمور معيشة األسرة خالل الفرتة اليت تسبق حصوهلا على مساعدات
املفوضية السامية .إن ابنها وابنتها ال يستطيعان مغادرة املنـزل بسبب إعاقتهما ،وهي تعاين من مشكلة يف السري بسبب إصابة إحدى
رببتيها منذ زمن طويل.
وحددت املفوضية السامية لالجئني ،من خالل عملها املتعلق ابالتصال مبختلف القطاعات ،العديد من النساء والفتيات املعرضات
للخطر ،ومن بينهن نساء تعرضن للخداع أو أُرغمن على ممارسة الدعارة .بيد أن هذا العمل املهم والضروري معرض للخطر بسبب
نقص التمويل.
وأنشأت املفوضية السامية لالجئني ملجأ خارج دمشق ميكن أن يؤوي حنو  100امرأة .بما يوجد بيت آمن وملجأ يف حي السيدة
زينب بدمشق للنساء من ضحااي العنف املنـزيل وغريهن من النساء املعرضات للخطر بشكل خاص .وحتاول املفوضية السامية زايدة
عدد البيوت اآلمنة .وقد قال مسؤول يف املفوضية ملنظمة العفو الدولية إن عددا ببريا من النساء يتعرضن للعنف على أيدي أزواجهن.
وأبلغ عدد متنام من النساء والفتيات املفوضية السامية لالجئني وغريها من املنظنات أبهنن تعرضن لالغتصاب يف العراق أو سوراي .ويف
عام  ،2007حددت املفوضية حنو  400حالة تعرضت فيها الجئات عراقيات للعنف اجلنسي أو العنف بسبب النوع االجتماعي ،مبا
يف ذلك االغتصاب ،يف العراق .ومنذ يناير/بانون الثاين  ،2008متكنت املفوضية السامية من حتديد ما ال يقل عن  200امرأة ممن
8
تعرضن للعنف اجلنسي أو العنف بسبب نوع اجلنس.
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وحتدثت منظمة العفو الدولية إىل العديد من النساء الاليت تعرضن ملثل تلك اجلرائم .ففي  6يوليو/متوز  ،2005اختُطفت مرمي ،وهي
امرأة من البصرة تنتمي إىل طائفة الصابئة – املندائية وعمرها  48عاما .وخالل األايم الثالثة اليت اختُطفت فيها ،تعرضت للضرب على
أيدي ثالثة رجال .يف اليوم األول ُحرمت من الطعام واملاء والذهاب إىل املرحاض .ويف اليومني الثاين والثالث اغتصبها الرجال الثالثة
مجيعا .ويف اليوم الثالث أيضا قام خمتطفوها بعصب عينيها ووضعوها يف سيارة وتربوها على قارعة أحد الشوارع بعد أن هددوها بقتلها
مع عائلتها إذا أبلغت عن حادثة االختطاف .فاستقلت سيارة أجرة وعادت إىل بيتها .وفور دخوهلا املنـزل ،اهنال زوجها عليها
ابلضرب.
بعد إطالق سراحها بثالثة أايم ،ذهبت مرمي إىل الشرطة لإلبالغ عن احلادثة ،وذلك يف حماولة منها إلقناع زوجها مباحدث هلا .وبعد
أسبوع من تعرضها لالعتداء ،جاءت امرأة إىل منـزهلا وأخربهتا أبهنا عرفت أبهنا ذهبت إىل الشرطة ،وأن مجيع أفراد عائلتها سيُقتلون.
فما بان منها إال أن فرت مع عائلتها إىل سوراي.
ومنذ وصوهلا إىل سوراي ،قطع زوجها صالته هبا .وقد شاهدت أحد مغتصبيها يف دمشق ،وهي اآلن يف حالة صدمة شديدة .إهنا
ختشى مغادرة منـزهلا ،وتعيش على مساعدة شقيقتها هلا ليس إال.
وتعمل املفوضية السامية لالجئني مع عدد من وباالت األمم املتحدة ،ومنها صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة "يونيفم" ،ومنظمة
اهلجرة الدولية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ابإلضافة إىل بعض منظمات املرأة السورية والعراقية املعنية ابلعنف املنـزيل والعنف
اجلنسي والعنف بسبب النوع االجتماعي .ويتم الرتبيز على النساء الاليت يعشن مبفردهن ،وجتري االستعانة مبتطوعني من مرابز اجملتمع
احمللي عادة ،مع أن هذا العمل يواجه العراقيل ومهدد ابلنقص احلاد يف التمويل .ويف حاالت قليلة ،قدمت املفوضية السامية لالجئني
مساعدات للنساء إبرساهلن إىل ملجأ تديره منظمة غري حكومية حملية.
واستمر ورود أنباء عن حاالت البغاء القسري بني الفتيات دون سن الزواج .بما وردت أنباء عن وجود حاالت اجتار ابلنساء .ففي
مطلع مارس/آذار  ،2008بانت تسع فتيات عراقيات دون سن السادسة عشرة حمتجزات يف مربز لألحداث يف دمشق .وقد ا ُهتم
معظمهن مبمارسة البغاء .وقيل إن فتاة يف التاسعة من العمر أُرغمت على الزواج من قبل والديها .مث اصطحبها زوجها إىل سوراي
وأرغمها على ممارسة البغاء .وقد قُبض عليها يف شقة تُستخدم ببيت دعارة على ما يبدو.
وتقوم نساء عراقيات جبلب بعض الفتيات إىل سوراي حتت ستار الوعد ابلزواج من أثرايء خليجيني ،ولكن األمر ينتهي هبن إىل البغاء
القسري .وبعض هؤالء الفتيات ليس هلن عائالت يف سوراي وحيملن جوازات سفر مزورة ،أو ال حيملن جوازات سفر ابملرة .وقد قيل
ملنظمة العفو الدولية إن عددا من الفتيات الاليت يُقبض عليهن بتهمة البغاء ،مث يُطلق سراحهن ،يعدن إىل العمل يف الدعارة وإىل القواد
نفسه ،لعدم وجود مكان آخر يلجأن إليه.

معاانة يف غياهب الصمت

10

وما فتئت منظمة اهلجرة الدولية تساعد احلكومة السورية على صياغة قانون ِّ
جيرم االجتار ابلبشر .ويبدو أن القانون اجلديد ،الذي مل
تطَّلع عليه منظمة العفو الدولية ،ال يزال ينتظر التصديق عليه من قبل جملس الشعب السوري.
وتقوم املفوضية السامية لالجئني ابالتصال ابلنساء العراقيات احملتجزات يف سجن للنساء يف دوما – حيث بانت حنو  50امرأة حمتجزة
هناك يف مطلع مارس/آذار  ،2008بسبب ارتكاهبن أفعاال تعترب جنائية ،من قبيل البغاء واستخدام واثئق مزورة ،أو عدم امتالك أية
واثئق على اإلطالق .وبانت بينهن امرأة حمتجزة لالشتباه يف ارتكاهبا جرمية قتل.
ومن بني احملتجزات نساء بن قد انفصلن عن أزواجهن الذين ُزعم أن جوازات سفرهن حبوزهتم .وال تستطيع النساء احلصول على
جوازات سفر جديدة إذا مل يكن لديهن واثئق تثبت أهنن مواطنات عراقيات .وقيل إن بعض النساء تعرضن للتعذيب أو غريه من
ضروب إساءة املعاملة يف مرابز الشرطة السورية بعد القبض عليهن مباشرة .ووفقا ملا قاله مسؤول يف السفارة العراقية ،بان قد زار
السجن مرتني يف مطلع عام  ،2008فإن أغلبية النساء مل يُقدَّمن إىل احملكمة ومل يوبِّلن حماميني ألهنن ال يستطعن دفع أجورهم .بما
احتُجزت بعض النساء مع أطفاهلن ،بينهم ُرضَّع ولدوا يف السجن.
بما أن بعض النساء العراقيات اللوايت متت إدانتهن ابرتكاب جرائم جنائية ،وخاصة جرمية الدعارة ،قضني مدد أحكامهن يف السجن،
مث متت إعادهتن قسرا إىل العراق.

 .7احلصول على التعليم

يف سبتمرب/أيلول أو أبتوبر/تشرين األول  ،2006وإثر وقوع عمليات قتل عديدة يف احليَّ ،فر عباس وعمره  33عاما ،وآالء وعمرها

 34عاما ،ومها زوجان شيعيان وهلما ثالثة أطفال ،من منـزهلما يف حمافظة اببل إىل اجلنوب من بغداد .وعاشت األسرة ملدة عام يف خميم
لألشخاص املهجرين داخليا يف حمافظة صالح الدين ،مع حنو مخسني عائلة أخرى ،مجيعها من الشيعة.
ويف سبتمرب/أيلول  ،2007وبعد مرور بضعة أشهر على مقتل والد عباس على أيدي مجاعة مسلحة يف العراق ،فر عباس وآالء
وأطفاهلما إىل سوراي .ومل تستطع ابنتهما البالغة من العمر  15عاما وابنهما البالغ من العمر  13عاما التسجيل يف املدارس السورية
بسبب عدم متكنهما من تقدمي الواثئق الكافية املتعلقة بتعليمهما املدرسي يف العراق .وقد عمل الولد لفرتة قصرية يف معمل للحلوايت،
أصر
حيث بان حيصل على  50دوالرا أمريكيا يف الشهر مقابل عمله مدة  10ساعات يوميا على مدار ستة أايم يف األسبوع .وعندما َّ
على أخذ إجازة يف أحد األعياد الدينية للشيعة يف فرباير/شباط ،طُرد من العمل.
ومع أنه ال توجد قيود رمسية متنع األطفال العراقيني من االلتحاق ابملدارس يف سوراي ،فإن نسبة امللتحقني منهم قليلة نسبيا .ففي
مارس/آذار  ،2008بلغ عدد امللتحقني ابملدارس األساسية والثانوية يف سوراي  46,642طالبا 9.ويف أحد أحياء دمشق مل ترسل نصف
العائالت العراقية اليت اتصلت هبا املفوضية العليا لالجئني أطفاهلا إىل املدارس.
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وةمة عوامل عدة تفسر تدين نسبة االلتحاق ابملدارس .إذ أن الطاقات احملدودة للمدارس تعين عدم قبول األطفال ألن غرف الصف
تكون مكتظة للغاية .بما أن العديد من العائالت العراقية تعاين من الفقر املدقع إىل حد أن أطفاهلا حباجة إىل بسب بعض املال.
وختشى بعض العائالت من الرحالت الطويلة اليت يتعني على أطفاهلا القيام هبا ابحلافالت للوصول إىل املدارس الواقعة يف األحياء
البعيدة .بما يتسرب بعض األطفال من املدارس ألهنم جيدون صعوبة يف مواببة املناهج املختلفة عن مناهج بلدهم.
ولدى املفوضية السامية لالجئني برانمج مشرتك مع احلكومة السورية يهدف إىل بناء املدارس واملساعدة يف أتهيل الطلبة .ولدى
املفوضية العليا والسلطات السورية خطة طموحة لزايدة عدد امللتحقني ابملدارس ليصل إىل  100,000حبلول السنة الدراسية التالية .بيد
أن هذا الرقم يبدو طموحا للغاية.
وخارج إطار نظام التعليم الرمسي ،هناك ستة مرابز جمتمعية يف دمشق تديرها املفوضية السامية لالجئني والصليب األمحر العريب
السوريِّ ،
تدرس صفوف اللغة العربية للعراقيني ،ابإلضافة إىل االستشارات االجتماعية والقانونية.

 .8احلصول على الرعاية الصحية

تذهب أعداد ببرية من العراقيني إىل سوراي بقصد املعاجلة الطبية ،ألن النظام الصحي يف العراق يشارف على االهنيار ،وبسبب حتسن

إمكانية حصول العراقيني يف سوراي على اخلدمات الصحية العامة منذ عام  .2007إن حاجة العراقيني إىل الرعاية الطبية أبرب من املعتاد
بسبب الصدمة النفسية اليت عاىن منها العديد منهم نتيجة لسنوات النـزاع واحلرب.
إن االتفاقية بني املفوضية السامية لالجئني ووزارة الصحة السورية تعين أن العراقيني املسجلني لدى املفوضية ممن يعانون من أمراض
خطرية ،ميكن أن حيصلوا على معاجلة ،مبا يف ذلك إجراء عمليات جراحية ،يف العيادات اليت يديرها الصليب األمحر العريب السوري.
ويف مثل هذه احلاالت تغطي املفوضية السامية لالجئني  80ابملئة من التكاليف ،ويتحمل املريض مسؤولية الباقي .وينطبق األمر نفسه
على الدواء :إذ تدفع املفوضية  80ابملئة من ةمنه ،بينما يدفع املريض  20ابملئة .ويف بعض الظروف االستثنائية ،تدفع املفوضية تكاليف
املعاجلة أببملها .ولدى املفوضية فريق من املختصني يف الرعاية االجتماعية الذين يزورون املرضى لالطالع على ما إذا بان مبقدور
العائالت دفع تكاليف املعاجلة أم ال.
وبما أشران آنفا ،فإن معظم الالجئني العراقيني يف سوراي ليسوا مسجلني لدى املفوضية السامية لالجئني ،ولذا فإن هذا الرتتيب ال يوفر
هلم التغطية العالجية .وعلى أية حال ،وحىت ابلنسبة للمسجلني ،فإن حتمل  20ابملئة من تكاليف املعاجلة أو الدواء أمر صعب ،إن مل
يكن مستحيال ابلنسبة للعديد منهم.
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ووفقا ألقوال مسؤولني يف املفوضية السامية لالجئني ،فإن املفوضية توفر املعاجلة للعراقيني غري املسجلني إذا بانوا مرضى ،ومن مث تقوم
بتسجيلهم .وقيل ملنظمة العفو الدولية إنه يف حاالت الطوارئ ،ميكن لكل عراقي أن يذهب إىل املستشفى إلجراء عملية ،وتتكفل
املفوضية بدفع قيمة الفاتورة .لكن املشكلة تتمثل يف أن العديد من الالجئني العراقيني غري املسجلني ال يعرفون أن املفوضية قد تكون
مستعدة ملساعدهتم ،ولذا فإهنم ال يطلبون الرعاية الطبية إذا بانوا مرضى أو فقراء.
ومنذ عام  ،2007بانت هناك حوايل  300,000حالة استشارة ورعاية طبية مدعومة من قبل شرباء املفوضية السامية لالجئني يف اجملال
الصحي ،يتم توفريها لالجئني من العراق10؛ وبان العديد من هؤالء يعانون من أمراض خطرية ،منها السرطان والتلسيميا وأمراض
القلب .بما يعاين العديد من األطفال العراقيني من مرض السرطان أو التشوهات اخللقية .وأبلغت املفوضية السامية لالجئني منظمة
العفو الدولية أبهنا ترسل أطباء سوريني إىل السجون ومرابز االعتقال ملعاجلة الالجئني العراقيني املسجونني.
وقد وقَّع الصليب األمحر العريب السوري عقودا مع عدد من املشايف اخلاصة .وهو عادة ما حييل العراقيني الذين يعانون من أمراض
السرطان أو القلب من املسجلني لدى املفوضية السامية لالجئني إىل أحد تلك املشايف ملعاجلتهم .وإذا مل يكن العالج متوفرا يف سوراي،
فإن املفوضية تنقل امللف الطيب للمريض إىل قسم إعادة التوطني يف الوبالة هبدف تسريع عملية إعادة توطينه.
بما وقَّعت املفوضية السامية لالجئني عقدا مع املربز الطيب السوري املتخصص يف أتهيل األشخاص املصابني ابلعجز .وتدعم الوبالة،
ابلتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) ،احلصول من املرابز املتخصصة على استشارة بشأن بعض العراقيني الذين يعانون
من الصدمة ،مبن فيهم ضحااي العنف اجلنسي والعنف بسبب النوع االجتماعي وضحااي التعذيب.
بيد أن طاقة سوراي على معاجلة هذا العدد الكبري من األشخاص املصابني ابلصدمة غري بافية .فقد أجرت املفوضية السامية لالجئني
دراسة مسحية على  754عراقيا يف أواخر عام  ،2007فقالوا مجيعا إهنم عانوا من حادثة واحدة على األقل من احلوادث اليت تسبب
الصدمة يف العراق .وقال حوايل  77ابملئة منهم إهنم أتثروا بعمليات القصف اجلوي واملدفعي؛ وقال  80ابملئة إهنم شاهدوا عمليات
إطالق انر؛ وخضع  68ابملئة لالستجواب أو املضايقة أو التهديد من قبل اجلماعات املسلحة؛ وشهد  72ابملئة عمليات سيارات
مفخخة؛ وعرف  75ابملئة شخصا قُتل؛ بينما قال  16ابملئة إهنم تعرضوا للتعذيب .11ومن بني أساليب التعذيب :الضرب والصعق
12
ابلصدمات الكهرابئية ووضع أشياء حتت األظافر واحلرق واالغتصاب.
وتقر املفوضية السامية لالجئني أبن تقدمي الدعم هلذا العدد الكبري من الالجئني املصابني ابلصدمة يعترب حتداي ببريا ،وذلك ألن سوراي،
13
شأهنا شأن معظم البلدان يف املنطقة ،ليس لديها العديد من علماء النفس وأطباء النفس وآليات املساعدة يف جمال الصحة العقلية.

 .9فرص إعادة التوطني
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ما فتئت املفوضية السامية لالجئني على مدار العام املاضي تدرس حاالت عدد ببري من األشخاص وحتيلها إىل بلدان أخرى إلعادة
توطينهم ،والسيما إىل الوالايت املتحدة اليت تعهدت ابستيعاب  12,000الجئ عراقي حبلول سبتمرب/أيلول  .2008وتتوقع املفوضية أن
تقدم أمساء ما بني  8,000و  10,000الجئ عراقي يف سوراي إىل مجيع بلدان إعادة التوطني يف عام  2008،14بغية إعادة توطينهم
فيها.
إن األشخاص الذين يُعتربون األبثر ضعفا مبوجب معايري املفوضية السامية لالجئني ،هم الذين يُنظر يف إعادة توطينهم .ومن بينهم
األشخاص املصابون ابلصدمة ،وأفراد أقليات دينية وعرقية معينة ،والناجون من التعذيب ،والنساء رابت األسر .وتُعطى األولوية
القصوى لألشخاص الذين ميكن أن يتعرضوا خلطر جسيم يف حالة ترحيلهم إىل العراق .وتندرج العديد من النساء الاليت قابلتهن منظمة
العفو الدولية ضمن هذه الفئات.
وتستعني بعض البلدان املستقبِّلة لالجئني مبنظمة اهلجرة الدولية للمساعدة يف عملية إعادة التوطني .أما األشخاص الذين قبِّلتهم
املفوضية السامية لالجئني واختريوا بمرشحني إلعادة توطينهم يف الوالايت املتحدة ،فإن منظمة اهلجرة الدولية جتري مقابالت معهم ،مث
البت فيها موظفون أمريكيون من وزارة األمن الداخلي ،الذين يقومون ابلتحقق األمين يف العادة .ويف الفرتة بني  16يناير/بانون
يتوىل َّ
الثاين و  2مارس/آذار  ،2008نظرت منظمة اهلجرة الدولية يف  700حالة ختص  1,800شخص.
وتشمل إحدى الفئات املقبولة إلعادة التوطني يف الوالايت املتحدة األشخاص الذين بانوا قد عملوا مع اجليش األمريكي يف العراق،
من قبيل املرتمجني والسائقني واحلرس األمنيني .وقد قابلت منظمة العفو الدولية عددا قليال من الالجئني العراقيني الذين عملوا مع
اجليش األمريكي ،وعلمت أنه مت قبول إعادة توطني بعضهم ،بينما مل يتم قبول إعادة توطني بعضهم اآلخر.
بما قابلت منظمة العفو الدولية عراقيني بانوا قد عملوا مع اجليش الربيطاين يف جنوب العراق ،بينهم مرتمجون فروا إىل سوراي من
البصرة بعد تلقيهم هتديدات من قبل املليشيات .فعلى سبيل املثالَّ ،فر جعفر وعمره  25عاما إىل دمشق يف  716مارس/آذار .2007
وبان قد عمل ملدة سنة حىت نوفمرب/تشرين الثاين  2005بمرتجم فوري وسائق لصاحل عدد من الشربات العسكرية واملدنية املتعاقدة مع
اجليش الربيطاين يف البصرة .وقال ملنظمة العفو الدولية إنه توقف عن العمل بسبب التهديدات اليت تلقاها من مليشيات عراقية .ويف
يناير/بانون الثاين  ،2006بدأ العمل مع شربة مدنية أمريكية بدليل ،مث بمرتجم حىت يوليو/متوز  .2006ويف  27فرباير/شباط 2007
اختُطف واحتُجز ملدة  36ساعة .وقال متذبرا:

"يف الساعة الثامنة مساء ،اقتحم ةمانية رجال مسلحني ابملسدسات الباب األمامي ملنـزيل .وبانوا يرتدون بزات الشرطة ويضعون أقنعة
على رؤوسهم ووجوههم .وضعوا قناعا على رأسي ووجهي وقيدوا يدي خلف ظهري وأرغموين على ربوب سيارة .قادوا السيارة مدة
 15دقيقة تقريبا ،مث توقفوا .اقتادوين إىل أحد البيوت ،وفور دخولنا ،اهنالوا عليَّ ضراب وربال على خمتلف أحناء جسمي ...بانوا يعرفون
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أنين بنت أعمل مع الربيطانيني ألهنم قالوا إن أحد جرياين أبلغهم بذلك .وطلبوا فدية قدرها  50,000دوالر أمريكي ،فأعطيتهم رقم
هاتف عائليت"...
بان شقيق جعفر قد أبلغ الشرطة ،ولذا عندما اقتاده اخلاطفون إىل املكان الذي بان يُفرتض أن يتم تسليمه إىل عائلته مقابل الفدية،
تدخلت الشرطة واشتبكت مع اخلاطفني.
يف اليوم التايل انتقل جعفر إىل منـزل أحد األقارب خوفا من عودة اخلاطفني ،ومكث فيه حىت  15مارس/آذار  ،2007مث سافر إىل
عمان ،وبعدها إىل دمشق .ويف نوفمرب/تشرين الثاين  2007ذهب إىل السفارة الربيطانية يف دمشق ،وروى قصته للمسؤولني فيها وقدم
طلبا للحصول على أتشرية.
وقال إنه بعد مرور حنو  20يوما تلقى رسالة قصرية ابهلاتف اخلليوي حتيطه علما أبن طلبه قد ُرفض .وبعد ذلك بفرتة وجيزة ،تلقى
رسالة قصرية أخرى ابهلاتف اخلليوي تطلب منه تقدمي طلب آخر ،وهذا ما فعله .وحىت  2مارس/آذار  ،2008مل يكن قد تلقى أي رد
من السفارة الربيطانية .ويف تلك األثناء قام بتسجيل نفسه لدى املفوضية السامية لالجئني.

 .10العودة "الطوعية"

يف هناية عام  2007بدأت احلكومة العراقية حتث العراقيني املقيمني يف البلدان اجملاورة على العودة إىل العراق .وقد أبدت هلم أبن
األوضاع األمنية قد حتسنت بدرجة ببرية نتيجة لعملية "الفورة" األمريكية ،وبثت إعالانت دعائية على شاشة التلفزيون احلكومي،
حثت فيه الناس على التوجه إىل أقرابئهم وأصدقائهم بضرورة العودة.
يف  27نوفمرب/تشرين الثاين  2007نظَّمت السفارة العراقية يف دمشق موببا يضم  17حافلة أقلَّت حوايل  800عراقي للعودة إىل العراق.
وذُبر أنه ُدفع مبلغ  1000دوالر أمريكي لكل عائلة بحافز للعودة .بيد أن هذا النوع من العودة املنظمة مل ُجيَّرب مرة أخرى منذ ذلك
وخربت .ويف
الوقت .وقد وجد العديد ممن عادوا أنفسهم بال مأوى ألن منازهلم بانت حمتلة ،بينما وجد آخرون أن منازهلم قد ُهنبت ُ
بغداد واجه العائدون متاهة من نقاط التفتيش األمنية واجلدران اخلرسانية اليت تفصل بني األحياء ،أنشأهتا القوات األمريكية والعراقية
بجزء من جهودها الرامية إىل احتواء العنف الطائفي وتقليصه.
َّفر جريس ،وهو مسيحي آشوري عراقي عمره  46عاما ،وزوجته سارة ،وهي مسيحية أرثوذبسية سورية عمرها  40عاما ،مع ابنتيهما
إىل سوراي يف ديسمرب/بانون األول  ،2006بعد تلقي هتديدات ألن سارة عملت بمديرة مطبخ يف شربة أمنية بريطانية .ويف
يناير/بانون الثاين  ،2008وبعد أن استنفذت العائلة مدخراهتا ومسعت أن األوضاع األمنية يف العراق قد حتسنت ،عاد جريس إىل
بغداد .وبعد أسبوع من عمله بسائق سيارة أجرة ،اختطفه رجالن مسلحان وهددوه مبسدس واهنالوا عليه ضراب .وعندما حتدثت منظمة
العفو الدولية مع سارة يف مارس/آذار ،بان جريس ال يزال يف بغداد ابنتظار احلصول على معاجلة طبية وغري قادر على العمل.
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يف نوفمرب/تشرين الثاين َّ ،2006فر أمري البالغ من العمر  67عاما ،وهو مسلم شيعي وقاض سابق إابن حكم صدام حسني البعثي ،مع
عائلته إىل سوراي ،بعد تعرضهم العتداءات وتلقيهم هتديدات متكررة .وبعد مرور عام وإنفاق ما بان لديهم من مال ،عادوا إىل بغداد.
ففرت العائلة مرة
تعرف عليه بقاض سابق يف ظل احلكم البعثي السابقَّ .
بيد أنه بعد أسبوع من عودهتم ،تلقى أمري هتديدا من رجل َّ
أخرى إىل سوراي يف يناير/بانون الثاين  2008وحصلت على أتشرية دخول ألسباب تتعلق حباجة أمري إىل معاجلة طبية يف سوراي.
ووفقا لتقديرات املفوضية السامية لالجئني يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2007فإن عدد العراقيني الذين بانوا يغادرون سوراي إىل العراق بلغ
 1500شخص يوميا ،بينما بلغ عدد العراقيني الذين يصلون إىل سوراي قادمني من العراق  500شخص فقط 15.ويف ديسمرب/بانون
األول  2007ذبرت مجعية الصليب األمحر العراقي أن  20,000الجئ عراقي عادوا إىل العراق يف ديسمرب/بانون األول  ،2007وأن
 45,913عراقيا عادوا إىل العراق ،ومعظمهم إىل بغداد 17،يف الفرتة بني أواسط سبتمرب/أيلول و  27ديسمرب/بانون األول.2007 ،
وأبلغ مسؤولون سوريون منظمة العفو الدولية أن  200,000عراقي دخلوا سوراي يف الفرتة من مطلع أبتوبر/تشرين األول
ومارس/آذار  ،2008وأن حنو  300,000عراقي غادروا سوراي إىل العراق وبلدان أخرى يف الفرتة نفسها .ووفقا ملسؤولني ببار يف دائرة
اهلجرة واجلوازات ،فإن ما بني  600,000و  700,000عراقي قدموا طلبات للحصول على تصاريح إقامة ملدة سنة قابلة للتجديد يف
مطلع مارس/آذار  .2008ولكن املنظمة مل حتصل على أية أدلة موثَّقة على عدد العراقيني الذين يقدمون طلبات إقامة.
2007

وحذرت املفوضية السامية لالجئني من أن عودة العراقيني إىل العراق أمر سابق ألوانه ،وذلك بسبب استمرار حدة وترية النـزاع وانعدام
األمن ،ولذلك فإهنا مل تشجع على مثل تلك العودة.

 .11اإلعادة القسرية

يف فرباير/شباط  ،2008قام املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بزايرة إىل سوراي ،والتقى الرئيس السوري بشار األسد .وقد
تلقى أتبيدات من الرئيس أبنه لن يتم إعادة أي عراقي إىل العراق رغما عن إرادته.

بما أبلغ مسؤولون حكوميون سوريون منظمة العفو الدولية أبنه لن تتم إعادة أي عراقي حباجة إىل احلماية بصورة قسرية ،ما مل يكن قد
ارتكب جرمية .لكن أي فعل إجرامي خطري – من قبيل تشكيل عصابة وحيازة أسلحة وارتكاب أفعال السطو املسلح واالختطاف
والتزوير والسرقة املتعمدة وتزوير الواثئق – سيرتتب عليه ترحيل املسؤولني عنه فورا.
وعلى الرغم من مثل هذه التأبيدات ،فإن حاالت اإلعادة القسرية للنساء والرجال ،مبن فيهم الالجئون املسجلون لدى املفوضية
السامية لالجئني ،ال تزال حتدث ،وهو ما يعترب انتهابا للقانون الدويل .فقد مت ترحيل عدة نساء بعد قضاء مدد يف السجن بتهم تتعلق
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ابلدعارة .وعندما تعلم املفوضية السامية مبثل هذه احلاالت ،فإهنا حتاول وقف الرتحيل عرب القنوات القانونية .وهي تنجح يف بعض
احلاالت وتفشل يف بعضها اآلخر.
ففي  28فرباير/شباط  ،2008مت ترحيل أيوب من سوراي إىل العراق ،وهو إمام سين من بغداد عمره  40عاما ،متزوج وله أربعة أطفال.
حتول إىل املذهب السين عندما بان مراهقا .بما بانت زوجته شيعية النشأة ،ولكنها حتولت إىل املذهب
وبان قد نشأ شيعيا ،ولكنه َّ
السين بذلك .وقد شعرا أن ذلك األمر وضعهما يف حالة خطر إابن النـزاع يف العراق ،مما دفعهما إىل االنتقال إىل حي آخر يف بغداد،
مث الفرار إىل سوراي يف سبتمرب/أيلول  ،2007حيث سجال نفسيهما لدى املفوضية السامية لالجئني.
يف فرباير/شباط َّ ،2008
استعد أيوب للذهاب يف رحلة قصرية إىل بغداد إلحضار بعض السجالت املدرسية والطبية البنه األبرب .بيد
أنه اعتُقل عندما ذهب إىل دائرة اهلجرة واجلوازات يف سوراي لطلب إذن مسبق بدخول سوراي مرة أخرى .مل يوجهوا إليه أية هتمة ،إال
أهنم هددوه ابلرتحيل .وعلى الرغم من أن املفوضية السامية لالجئني أُحيطت علما ابألمر يف يوم اعتقاله ،فقد مت ترحيله بعد ذلك
بيومني.
وقد التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بزوجة أيوب بعد يوم واحد من ترحيله إىل العراق .وأخرجت شهادة الالجئ اخلاصة بزوجها
والصادرة عن املفوضية السامية لالجئني وقالت" :يُشار إىل هذه الوثيقة على أهنا وثيقة محاية ،ولكنها مل توفر له أية محاية" .وحبلول
أواسط أبريل/نيسان  ،2008مل يكن أيوب قد َّ
متكن من دخول سوراي مرة أخرى.
وقال مسؤولون سوريون يف دائرة اهلجرة واجلوازات ملنظمة العفو الدولية إن األجانب ،مبن فيهم العراقيون ،الذين تورطوا يف أفعال جنائية
يف سوراي ال ميكن ترحيلهم إال استنادا إىل قرار قضائي .بيد أن املنظمة تعلم أن هناك عراقيني مت ترحيلهم من دون توجيه هتم إليهم .ويف
بعض تلك احلاالت ،بان جمرد الزعم أبهنم بدأوا شجارا ما أو أبن لديهم واثئق إقامة مزورة سببا لرتحيلهم.
بما قال مسؤولون سوريون ملنظمة العفو الدولية إن أي شخص يتجاوز املدة احملددة يف تصريح اإلقامة وحتتجزه الشرطة ،يصبح عرضة
خلطر إحالته إىل السلطات القضائية .وعادة ما يكون احلكم دفع غرامة قيمتها حوايل  10دوالرات أمريكية وإصدار أمر برتحيله من
البالد .ويف معظم احلاالت ،ال يُنفذ األمر فورا ،وإمنا ُحيدد اتريخ معني جيب على الشخص مغادرة البالد قبل حلوله.
وقالت املفوضية السامية لالجئني إن العراقيني األبثر عرضة خلطر الرتحيل هم الذين قُبض عليهم ،أو أتلفوا واثئقهم ،أو دخلوا سوراي
بصورة غري شرعية ،أو ارتكبوا أي نوع من اجلرائم 17.ومع أن سوراي مل تقم برتحيل األشخاص الذين جتاوزوا الفرتة احملددة للتأشرية أو
تصريح اإلقامة ،فإن العديد من العراقيني الذين ال يتمتعون بوضع قانوين يعيشون يف ظل اخلوف من الرتحيل.
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أما الفلسطينيون العراقيون الذين دخلوا سوراي بواثئق سفر مزورة ،فإهنم بثريا ما يتم ترحيلهم إىل احلدود السورية -العراقية ،حيث يعيش
مئات األشخاص يف خميم التنف ،يف ظروف معيشية تتسم ابلقسوة البالغة.
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 .12احلاجة إىل دعم دويل

أبلغ مسؤولون سوريون منظمة العفو الدولية أبن استضافة هذا العدد الضخم من الالجئني من العراق تكلف سوراي مليارات الدوالرات،
وأبن تكاليف هذه العملية يف ارتفاع مستمر .فباإلضافة إىل الضغط الواقع على البنية التحتية للتعليم والصحة ،فإن عدد الالجئني بان
له أتثري ببري على موارد املياه والتخلص من النفاايت وغري ذلك من األعباء .فاحلكومة السورية تدعم املواد األساسية ،من قبيل
مشتقات البرتول والطحني والغاز والكهرابء ،اليت يشرتيها السوريون والالجئون على السواء أبسعار خمفَّضة.

وعلى الرغم من العدد الكبري لالجئني العراقيني يف سوراي ،ومن التعهدات اليت قطعها اجملتمع الدويل يف مؤمتر جنيف يف أبريل/نيسان
 2007ملساعدة الالجئني العراقيني ،فإن سوراي مل تتلق سوى القليل من املساعدات املالية بصفة ثنائية ،حيث ِّ
تفضل احلكومات
األخرى تقدمي املساعدات املالية املخصصة ملساعدة الالجئني العراقيني عن طريق املفوضية السامية لالجئني وغريها من الوباالت
الدولية .وحىت اآلن ،مل تقدم سوى دولتني مسامهات مباشرة إىل احلكومة السورية ملساعدة الالجئني العراقيني .ففي  28فرباير/شباط
 2008تربعت احلكومة العراقية مببلغ  15مليون دوالر أمريكي للحكومة السورية بمسامهة منها يف تكاليف استضافة الالجئني
العراقيني 18.بما تربعت حكومة اإلمارات العربية املتحدة مببلغ  10مليون دوالر أمريكي.
وأبدت السلطات السورية ملنظمة العفو الدولية أن بعض البلدان قدمت مساعدات من خالل وباالت األمم املتحدة .وقال مسؤولون
يف وزارة الصحة للمنظمة .إن املفوضية السامية لالجئني قدمت مليون دوالر أمريكي لوزارة الصحة لغاايت جتديد وتطوير  50مشفى
ومربزا طبيا ،بينما قدمت منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف)  2مليون دوالر أمريكي لتطوير  20مربزا طبيا ولتدريب املوظفني
الطبيني .وذُبر أنه سيتم بناء  17مشفى يف املناطق الريفية بتمويل موعود من مصرف االستثمار األورويب (بقيمة  100مليون يورو).
مرت أبزمات بربى لالجئني ،لعبت املنظمات غري احلكومية الدولية دورا ِّ
مكمال للعمل الذي تقوم به
ويف العديد من األمابن اليت َّ
وباالت األمم املتحدة واملساعدات اليت تقدمها .بيد أن عددا قليال من املنظمات غري احلكومية الدولية يعمل يف سوراي ،وذلك بسبب
البريوقراطية الرمسية وعدم استعداد احلكومة للسماح ملثل هذه املنظمات ابلعمل ابستقاللية بافية .فاملنظمة غري احلكومية الدولية اليت
ترغب يف العمل يف سوراي جيب أن توقع مع احلكومة مذبرة اتفاق قانونية حتدد ابلتفصيل األساس الذي تستطيع أن تعمل هذه
املنظمات مبوجبه .وقد فعلت ذلك منظمتان ،مها "الفيلق الطيب الدويل" و "برمييري إيرجنس" .وتفرض املذبرة شروطا صارمة ،منها
التوقيع املشرتك على مجيع احلساابت (مع اهلالل األمحر العريب السوري) ،وموافقة احلكومة السورية على املوظفني الذين تعينهم املنظمة
غري احلكومية ،واحلصول على موافقة مسبقة من قبل احلكومة على زايرة أي مسؤول ببري من املقر الرئيسي للمنظمة غري احلكومية إىل
سوراي.
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توصيـات

تدعو منظمة العفو الدولية احلكومة السورية إىل ما يلي:
 ضمان عدم منع العراقيني احملتاجني إىل احلماية من دخول سوراي؛ وقف اإلعادة القسرية للعراقيني املعرضني خلطر انتهابات حقوق اإلنسان يف العراق؛ رفع القيود املفروضة على املنظمات غري احلكومية الدولية اليت تود أن تعمل يف سوراي هبدف مساعدة الالجئني من العراق؛ وقف إعادة األشخاص املتهمني ابرتكاب جرائم صغرى ،مبا فيها تلك اليت تنشأ مباشرة من وضعهم بالجئني (من قبيل عدمحيازة واثئق صحيحة ،أو البغاء أو غريها من اجلرائم الناشئة عن القيام بعمل مدفوع األجر بصورة غري قانونية)؛
 اختاذ خطوات تشرتط على املوظفني املكلفني بتنفيذ القوانني احرتام واجبهم حنو ضمان حقوق النساء الالئي يتم االجتار هبن،ومنها حقوقهن يف عدم التعرض للتمييز ويف املعاملة املتساوية أمام القانون ،وضمان حتديد ضحااي االجتار ابلبشر من النساء
واألطفال ،وضمان احرتام حقوقهم ومحايتهم.

وتدعو منظمة العفو الدولية اجملتمع الدويل ،والسيما حكومات الوالايت املتحدة وبلدان االحتاد األورويب وغريها من الدول اليت متلك
املوارد والقدرات ،إىل القيام مبا يلي:
 تقدمي الدعم املايل والتقين والعيين العاجل إىل احلكومة السورية وإىل وباالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية اليتتقدم املساعدات لالجئني العراقيني؛
 املشاربة يف حتمل املسؤولية ،وذلك إبعادة توطني الالجئني العراقيني املوجودين يف سوراي يف بلدان أخرى ،وإعطاء األولوية إىلحاالت األشخاص األبثر ضعفا ،واإلقرار أبن العديد من الالجئني فروا من العراق نتيجة لالضطهاد الذي واجهوه بسبب دينهم
أو انتمائهم إىل فئة اجتماعية معينة ،وأن االضطهاد على أساس النوع االجتماعي ال جيري اإلبالغ عنه أو االعرتاف به على حنو
ٍ
باف.
--------------------------------

هوامش

 .1مل ُجير أي إحصاء رمسي لعدد الالجئني العراقيني؛ فقد قالت احلكومة السورية إن  1.6مليون عراقي يعيشون يف سوراي ،بينما قالت
املفوضية السامية لالجئني إن عددهم يرتاوح بني  1.2و  1.4مليون شخص .أما السفارة العراقية يف دمشق فتقدر عددهم أبنه يرتاوح
بني  800,000ومليون شخص.
 .2تقطعت السبل ابلعديد من الفلسطينيني الذين فروا من العراقُ ،فوضعوا يف خميمات مؤقتة على احلدود العراقية-السورية .لالطالع
على مزيد من املعلومات بشأن حمنتهم ،أنظر الوثيقة بعنوان :العراق :انتهابات احلقوق االنسانية للفلسطينيني الفارين من العراق ،رقم

الوثيقة ،MDE 14/030/2007 :أبتوبر/تشرين األول 2007؛ والوثيقة بعنوان :خميم التنف :استمرار صدمة الفلسطينيني الفارين من
العراق ،رقم الوثيقة ،MDE 14/012/2008 :أبريل/نيسان .2008
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 .3أصدرت منظمة العفو الدولية واثئق للتداول العام حول هذا املوضوع يف عام  – 2007أنظر الوثيقة بعنوان :العراق :أوضاع
الالجئني العراقيني يف سوراي ،رقم الوثيقة ،MDE 14/036/2007 :يوليو/متوز 2007؛ والوثيقة :العراق :ماليني الفارين :أزمة الالجئني
العراقيني ،رقم الوثيقة ،MDE 14/04/2007 :سبتمرب/أيلول .2007

 .4مت حجب االسم احلقيقي هلذا الشخص وغريه يف بل التقرير.
 .5حىت هناية عام  ،2006بان يتم ختم جوازات سفر العراقيني الذين يدخلون سوراي على احلدود ،ومنحهم أتشريات ملدة ثالثة أشهر.
ومن مث بان ميكن جتديدها ملدة ثالثة أشهر أخرى يف أي مكتب من مكاتب دائرة اهلجرة واجلوازات يف دمشق أو أي مربز آخر .وقد
تغري هذا األمر يف بداية عام  ، 2007عندما قامت السلطات السورية بتخفيض مدة التأشرية األوىل من ثالثة أشهر إىل شهر واحد.
َّ
وهذه التأشرية قابلة للتجديد ملدة شهرين آخرين يف املكتب نفسه يف دمشق أو يف أي مربز آخر .وبعد متديد التأشرية ملدة شهرين
آخرين وعندما تشارف صالحيتها على االنتهاء ،فإنه يُطلب من العراقيني مغادرة البالد واحلصول على أتشرية جديدة إذا أرادوا
الدخول مرة أخرى .ويف املمارسة العملية ،بان ذلك يعين اضطرار العديد من العراقيني إىل السفر إىل نقطة احلدود للخروج من سوراي،
وبذلك حيصلون على خامت خروج ،ومن مث الدخول مرة أخرى مباشرة ،للحصول على أتشرية جديدة ملدة شهر واحد (قابل للتجديد
ملدة شهرين آخرين).
. 7مل تصادق سوراي على اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة ابلالجئني لعام  .1951ووفقا ألقوال مسؤولني سوريني ،فإن العراقيني يف سوراي
يعتربون "أشقاء" وليسوا الجئني.
 . 8حتديث بشأن سوراي من املفوضية السامية لالجئني ،مايو/أاير  .2008وتقول املفوضية إن من أصل  194,273عراقيا املسجلني
لديها ،هناك  )%56( 113,238من املسلمني السنة ،و  %20( 34,506من املسلمني الشيعة ،و  )%20( 28,997من املسيحني ،و
 )%4.4( 8,562من الصائبة املندائيني.
 . 9حتديث بشأن سوراي من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مايو/أاير .2008
 . 10من بني هؤالء هناك  41,440طالبا يف املؤسسات التعليمية "األساسية" ،و  4,786طالبا يف املرحلة الثانوية العامة ،و 416
طالبا يف التعليم الثانوي املهين .أما األغلبية العظمى من هؤالء الطلبة فهم يف دمشق ( 11,111طالبا) ودمشق الكربى (22,956
طالبا) .واجلدير ابلذبر أن جمموع الطلبة يف املدارس السورية بلغ  5.1مليون طالب.
 . 11حتديث بشأن سوراي من املفوضية السامية لالجئني ،مايو/أاير .2008
 . 12مالحظات موجزة للمفوضية السامية لالجئني – دراسة مسحية حول حاالت الصدمة يف سوراي 22 ،يناير/بانون الثاين
.2008
 . 13املصدر نفسه
 . 14املصدر نفسه
 . 14حتديث بشأن سوراي من املفوضية السامية لالجئني ،مايو/أاير .2008
 . 15مالحظات موجزة للمفوضية السامية لالجئني 23 ،نوفمرب/تشرين الثاين .2007
 . 16وبالة الصحافة الفرنسية 4 ،يناير/بانون الثاين .2008
 . 17حتديث بشأن سوراي من املفوضية السامية لالجئني فيما يتعلق ابلالجئني العراقيني ،فرباير/شباط .2008

معاانة يف غياهب الصمت

20

 . 18أنظر :منظمة العفو الدولية ،خميم التنف :استمرار إصابة الفلسطينني الفارين من العراق ابلصدمة .رقم الوثيقة:
 ،14/012/2008أبريل/نيسان .)2008
 . 19يف املؤمتر الدويل حول الالجئني العراقيني الذي نظمته املفوضية السامية لالجئني يف جنيف يف أبريل/نيسان  ،2007وعدت
احلكومة العراقية أبهنا ستتربع مببلغ  25مليون دوالر أمريكي إىل بل من سوراي واألردن ولبنان الستضافتها الالجئني العراقيني.
( MDE

