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الالجئون العراقيون يف مرص

لني يوشيكاوا

توفر مصر مأوى ملا يقرب من  150ألف الجئ عراقي ممن جاءوا إليها
يحدوهم األمل في االستقرار ،إال أن مواردهم اآلن استنزفت وليس بإمكانهم
القيام بأي عمل أو وظيفة بينما ال ينتسب أطفالهم إلى املدارس كما متزق
مجتمعاتهم االنقسامات التي صحبتهم من أوطانهم.
قام آالف العراقيني هرباً من تهديدات القتل
واالختطاف والتعذيب والهجامت العسكرية
باالستقرار يف ضواحي القاهرة واإلسكندرية
واملحافظات األخ���رى ،وق��د تحولت مجموعة
الالجئني العراقيني التي مل يزد عددها يف البداية
عن بضعة أفراد جاءوا إىل مرص منذ عام  2001إىل
فيضان يف أعقاب تفجريات سامراء يف فرباير 2006
وكانت غالبية الوافدين منهم الذين حلوا عىل
البالد عقب سقوط الرئيس العراقي صدام حسني
ينتمون للعراقيني السنة ،لكن أعداد العراقيني من
الشيعة واملسيحيني قد ازدادت منذ حينها.
وكان بعضهم قد وصل إىل مرص عن طريق سوريا
واألردن عىل أمل أن تكون تكلفة املعيشة يف
مرص أقل ،حيث كانوا جميعا يأملون أن تكون
مرص مجرد محطة عبور .وبدأت العصابات التي
تتاجر بالبرش باستغالل يأس بعضهم ،ليفرضوا
عليهم رسوماً ُزعم أنها تصل إىل  14ألف دوالر
للفرد الواحد من أجل تهجريهم إىل أوروبا ،بينام
مل تكن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ومنظامت الالجئني غري الحكومية القامئة يف مرص
عىل استعداد الستقبال هذا التدفق غري املتوقع
بحيث تم مبدئيا رفض طلبات ملتميس اللجوء
العراقيني عىل أمل التطرق لطلباتهم الحقا.
ترفض مرص ،وهي من الدول املوقعة عىل اتفاقية
جنيف لعام  1951واتفاقية منظمة الوحدة
األفريقية لعام  ،1969السامح لالجئني بالعمل بدون
ترصيح كام تحد من استفادتهم بالخدمات التي
تقدمها الدولة ،كام أصبح الدخول إىل مرص أكرث
صعوبة حيث تطلب مرص اللقاء شخصياً بالالجئني
وهذا ممكن فقط يف عامن أو دمشق .وقد أدي
تغيري أشكال القيود املفروضة عىل تأشريات الدخول
إىل متزق أوصال العائالت العراقية ومنعت العراقيني
من العودة للحصول عىل مرتباتهم أو بيع ممتلكاتهم
وإعانة أنفسهم يف املنفى.
وينظر املرصيون بصفة عامة إىل العراقيني كفئة
من املهنيني املتعلمني املتيرسين مادياً ،وهو انطباع
رسخته أعداد املطاعم واملقاهي ومقاهي االنرتنت
العراقية املنترشة يف ضواحي مدينة السادس من

أكتوبر (عىل ُبعد  20كم تقريباً جنوب غرب
القاهرة) .ومع ذلك ،فقد بدأت مواردهم يف النفاد
واختارت بعض عائالتهم العودة إىل العراق ،وذلك
عىل الرغم من املخاطر الهائلة التي سيتعرضون
لها هناك ،فعجز الالجئني عن العمل بشكل رشعي
قد تسبب يف إحباط عارم بني العراقيني .وتعد
أهم سوق للعمل غري الرسمي يف مرص هو العمل
يف الخدمة يف البيوت ،وهو ما مل تعتد زوجاتهم
القيام به لآلخرين .ورغم أن القرارات الحكومية
متنح الالجئني حق إلحاق أطفالهم مبدارس الدولة،
إال أن معظمهم عموماً ممنوعون من املدارس
الحكومية .ومعظم األطفال العراقيني يف مرص
ليسوا مقيدين يف أي مدارس نظراً لتكلفة التعليم
الخاص ،وأي أموال جلبها العراقيون معهم عند
مجيئهم ملرص رسعان ما تتبخر نتيجة لالقتصاد
املرصي الذي يرزح تحت أنواء التضخم.
وزاد من تفاقم أوضاعهم ترسب االنقسامات
الطائفية من موطنهم األم إىل تجمعاتهم يف مرص،
ويعوق انعدام الثقة بني فئات السكان العراقيني
إقامة شبكات لإلعانة الذاتية والتي تعد أمراً ال
غني عنه للعديد من مجتمعات الالجئني األخرى
يف مرص .ومع بقاء األطفال خارج املدرسة ،وعجز
اآلباء عن إيجاد وظائف وإعانة عائالتهم ومالحقة
شبح ذكريات العنف التي رأوها يف العراق لهم،
كل ذلك أدى إىل تفاقم صحتهم الذهنية.
كان العراقيون الذين نزحوا إىل مرص يحدوهم
أمل عريض يف إع��ادة التوطني يف م�صر ،إال أن
إسرتاتيجية إعادة التوطني الخاصة مبفوضية شؤون
الالجئني التابعة لألمم املتحدة تضع األولوية
للحاالت الضعيفة التي تعاين من احتياجات
فورية خاصة بالصحة و/أو الحامية .وقد سجل
مكتب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
منذ سبتمرب  9562 2007عراقياً حصلوا إثرها
عىل إقرار ظاهري بجنسيتهم العراقية ’البطاقة
الصفراء’ متنحهم حق اإلقامة الرشعية يف مرص عىل
أن يتم تجديدها كل ستة أشهر .ويقوم مكتب
املفوضية بإحالتهم إىل كاريتاس وخدمات اإلغاثة
الكاثوليكية ،وهام رشيكان تنفيذيان للمفوضية،
لتقديم الدعم املايل والطبي والتعليمي املحدود

لهم .وتواجه املفوضية ورشكاؤها قيوداً تفرضها
محدودية امليزانية يف تلبية احتياجات الالجئني.
وك��ان��ت املفوضية ق��د خفضت ف�ترة االنتظار
ملستندات التسجيل إىل شهرين بيد أن مكتب
املفوضية ال يزال يعاين من نقص العاملني وكرثة
األعامل امللقاة عىل كاهل موظفيه.
يتحىل السكان املحليون يف مرص عىل وجه العموم
بالتسامح واالتفاهم تجاه الالجئني العراقيني
ويبدون التعاطف معهم يف محنتهم ،وسهلت
قدرتهم عىل االمتزاج من عملية تكيفهم مع
املجتمع امل�صري مقارنة بجامعات الالجئني
األفريقيني ،بيد أن هناك تقارير تشري إىل بعض
حوادث التمييز عىل أساس ديني حيث ال ميكن
للشيعة عىل سبيل املثال الصالة يف املساجد
السنية وهم محرومون يف الوقت نفسه من حق
بناء مساجدهم الخاصة من قبل حكومة ال تعرتف
رسمياً بالطائفة التي ينتمون إليها .كام يدفع
األجانب يف مرص بشكل عام إيجارات سكنية أعىل
من املحليني وكانت الصورة النمطية عن العراقيني
بأنهم أثرياء قد أدت بالبعض إىل لومهم بأنهم
السبب وراء التضخم يف األسعار.
وكانت سوريا واألردن تتحمالن نصيب األسد من
آثار تدفق الالجئني التي سببها غزو عام  2003مع
قلة الدعم املقدم من البلدان املسؤولة .ويكمن
وجه الخطر يف أن العراقيني الذين استضافتهم
تركيا ومرص ولبنان سوف يتم تجاهلهم .وكانت
جامعة الدول العربية قد رفضت طلبات بتقديم
املساعدة للعراقيني يف املنطقة ،معللة ذلك بـ
’غياب اإلج�ماع عىل ذل��ك’ .ومل تقدم السفارة
العراقية يف القاهرة بعد أي مساعدة ملواطنيها
عىل الرغم من التعهدات بتقديم  25مليون دوالر
من وزارة الخارجية .وقد خلقت األزمة العراقية
أكرب حركة نزوح يف الرشق األوسط منذ عام 1948
وتستحق التحرك من جميع األط��راف من أجل
حامية حقوق هؤالء الالجئني.
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املساعدات اإلنسانية الدولية يف جامعة أوبساال
يف السويد

