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أكثر من 400 جواز سفر جديد لمهاجرين عراقيين في بيالروسيا

بغداد ـ �القدس العر��: أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس األربعاء، منح 420 جواز مرور

للعراقيين العالقين ع� الحدود البيالروسية، مؤكدة أن جواز المرور منح للعراقيين الراغبين

بالعودة طوعاً�

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، � بيان صحا�، إن “الوزارة منحت 420 جواز مرور

للعراقيين الراغبين بالعودة طوعاً من العالقين ع� الحدود البيالروسية”�

وأضاف، أن “منح جوازات المرور، جاء ضمن جهود سفار� العراق � موسكو وواشو، ومن خالل

الفرق القنصلية الميدانية � بيالروسيا، ليتوانيا، التيفيا، وبولندا”�

واألحد الما�، أعلنت، الخارجية، أن إجما� عدد المهاجرين العراقيين العالقين ع� الحدود

البيالروسية البولندية الذين تم إجالؤهم بلغ ح� اآلن 3556 شخصا، وذلك منذ بدء هذا النوع من

الرحالت ع� متن طائرات استأجرتها الحكومة العراقية�

وخيم آالف المهاجرين � بيالروسيا ع� مدى أسابيع، � ظروف صعبة للغاية أحيانا، ع� أمل

عبور الحدود البولندية لدخول االتحاد األورو�� وعا� العديد منهم من إصابات ناجمة عن تد�

درجات الحرارة � المنطقة الحدودية بين بيالروسيا وبولندا�

وأفاد العديد من العراقيين، الذين كانوا عالقين عند الحدود، بأنهم أنفقوا كامل مدخراتهم وباعوا



ممتلكات قيمة، وح� اقترضوا من أجل الهرب من الصعوبات االقتصادية، ال� يعيشها العراق

وبدء حياة جديدة � االتحاد األورو�، حسب “فرانس برس”�

واتهمت دول غربية بيالروسيا باستقدام مهاجرين، معظمهم من دول الشرق األوسط، إ� حدود

االتحاد األورو�، ردا ع� العقوبات ال� فرضها التكتل ع� نظام الرئيس، ألكسندر لوكاشنكو�

ونفت بيالروسيا االتهامات وانتقدت االتحاد األورو� لرفضه استقبال المهاجرين�

وكان العراق قد علق منذ مطلع أغسطس/آب الما� وح� إشعار آخر، الرحالت بين بغداد

ومينسك، باستثناء تلك ال� أعدت إلعادة المهاجرين�

وباإلضافة إ� ملف المهاجرين، يعا� هذا البلد الُمثقل باألزمات من موجة نزوح داخلية، خلّفتها

الحرب ضد تنظيم “الدولة اإلسالمية”، عام 2014.

دت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس، موعد اغالق آخر مخيَّمات النازحين � � هذا الشأن، حّدَ

الموصل، فيما أكدت صعوبة اغالق مخيمات النازحين � إقليم كردستان العراق�

وقالت وزير الهجرة والمهجرين، ايفان فائق، إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين �

المحافظات كافة، باستثناء مخيمات إقليم كردستان”، مؤكدة، أّنَ “الشهر الحا� سيشهد اغالق

مخيم الجدعة وهو آخر مخيم للنزوح � الموصل”، حسب الوكالة الرسمية�

وأشارت أ� “صعوبة اغالق مخيمات اإلقليم، كونها تابعة ا� حكومة اإلقليم”، مبينة، أّنَ “الوزارة

تعمل بالتنسيق مع حكومة اإلقليم الغالق مخيمات دهوك واربيل والسليمانية”�

ولفتت ا� “عدم وجود إرادة حقيقية إلقليم كردستان من أجل إنهاء ملف النزوح”، داعية ا�

ت إعادة تهيئة “فتح باب الحوار بين اإلقليم والحكومة االتحادية إلنهاء ملف النزوح، السيما أنه تّمَ

مدن أغلب النازحين � مخيمات أربيل والسليمانية”�

وتابعت فائق، أّنَ “أها� سنجار، لم تتّم تهيئة مدينتهم ح� اآلن، وبانتظار تطبيق اتفاقية سنجار

إلعادتهم إ� مدنهم”�

فيما أكد وكيل الوزارة، كريم النوري، أن “النزوح � العراق لن يستمر إ� األبد، بل يمثل حالة

ً � اإلقليم”، استثنائية، ولم يبق � العراق سوى مخيم واحد خارج إقليم كردستان و26 مخيما

مبيناً، أن “هناك تنسيقاً مع كردستان إلغالق المخيمات”�

وأضاف أن “أغلب النازحين من سنجار وصالح الدين ومناطق الموصل يبحثون عن عمل أو بيت،

وهم راغبون � العودة”�

ونّوه بأن “العودة طوعية وليست قسرية، والبعض يرغب بالبقاء”، مشيرا إ� أن “الوزارة بالرغم من

ً من منظمات الموازنة لم تنصف � قضية النازحين بما يستوعب هذا العدد، لكن هناك تعاونا

دولية مثل منظمة الهجرة الدولية، ال� أسهمت � توفير الحد األد� لخدمة النازحين”�
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