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 -ستوكهولم  –محمد الكحط 

مئات اآلالف من المبدعٌن والمثقفٌن فمنذ عقود خلت ظل النزٌف البشري العراقً مستمرا، 

 األساسٌة كافة الطوائف والمكونات والعقول العلمٌة فً كافة المجاالت من شبٌبة ونساء من

أللوان الطٌف العراقً الزاهٌة األلوان التً أضطرت لمغادرة الوطن عنوة بسبب السٌاسات 

 ًالرعناء للنظام الدكتاتوري الفاشً، هذه األعداد بلغت الٌوم وحسب أقل التقدٌرات ملٌون

 ،حٌاتهموشتهم مواطن عراقً ٌتوزعون فً كافة أرجاء المعمورة، وتعددت ظروف معٌ

فمنهم ٌعٌش وضعا مستقرا نسبٌا ال ٌعوزه إال الحنٌن الى تربة الوطن، وآخرون ٌعانون من 

الذي ٌوم الٌتطلع الى عظمهم ومصعوبة ظروف العٌش األقتصادٌة واألجتماعٌة والنفسٌة، 

ذلك سعت  ومن أجلالظروف الطبٌعٌة اآلمنة من أجل العودة الى أحضان وطنه، فٌه توفر ت

بعد التغٌٌر ورغم الظروف السٌاسٌة المعقدة الى مد جسور التواصل الجدٌدة دولة العراقٌة ال

مع المهاجرٌن العراقٌٌن أٌنما كانوا، فً الداخل وفً الخارج، وتم تأسٌس وزارة أخذت 

أموال على عاتقها هذه المهمة التً أقل ما ٌقال عنها أنها مهمة صعبة ومعقدة، وتحتاج الى 

مة لضخامة تلك المسؤولٌة، فالبلد ٌحتاج الٌوم الى العقول والكوادر الوطنٌة مشارٌع ضخو

الغٌورة المخلصة، ونسبة كبٌرة منها موجودة فً الشتات، ومن أجل التواصل مع أبناء 

 فً الفترة الزمنٌة العمر هذه الوزارة الحدٌثة العهد والقصٌرةت الوطن أٌنما وجدوا أخذ

، خصوصا وأن تنضجتحتاج ثمارها الى فترة زمنٌة كافٌة كً  ، لكنبنشاطات دؤوبة



ظروف البلد الزالت تعانً من واقع سٌاسً مرٌر ٌحتاج الى إعادة التقٌٌم والتصحٌح لتبنى 

، بعٌدا عن التكتالت والمحاصصات الدولة على أساس األخالص والروح الوطنٌة والكفاءة

 .والعرقٌة الطائفٌة واألثنٌة

 

شفٌق عقد فً  نجمان دٌنداراألستاذ  والمهجرٌن الهجرة وزٌر برعاٌةتوجه ووعلى هذا ال 

 9 من العاصمة السوٌدٌة ستوكهولم، المؤتمر الثانً للمهاجرٌن العراقٌٌن فً الخارج، للفترة

معا  نبني جسور التواصل من أجل عراق "وتحت شعار  م 1111 دٌسمبر 11دٌسمبرحتى 

الدكتور األستاذ الوزٌر ووكٌل الوزارة السٌد  والمهجرٌن وزارة الهجرة وفدضم ، "مزدهر

مع عاون توالؤولٌن فً الوزارة، وكان المؤتمر بالتنسٌق سسالم الخفاجً، وعدد من الم

وزارة الخارجٌة العراقٌة، حٌث حضر السفٌر العراقً الدكتور حسٌن العامري والوزٌر 

فضال عن السفٌر أرشد عمر  جبوداود الدكتور حكمت  المفوض فً السفارة العراقٌة

البعثة الدبلوماسٌة  فً العراقًوالملحق الثقافً  رئٌس الدائرة القنصلٌة فً الوزارةاسماعٌل 

 .العراقٌة الدكتورة بتول الموسوي

 



مهاجر ٌمثلون  111وفً أجواء عراقٌة حمٌمة التقى المندوبون وٌقدر عددهم بحوالً  

بٌة، من مواطنٌن ومبدعٌن وكوادر علمٌة من المهاجرٌن العراقٌٌن من عدة دول أور

 ألحان عزفتحٌة لفً بداٌة المؤتمر أختصاصات ومهارات مختلفة، حٌث وقفوا جمٌعا 

الرقٌقة التً وبعد كلمات الترحٌب من القرآن الكرٌم، آٌات تالوة تم ومن ثم  ،النشٌد الوطنً

قدمها األستاذ محمد صفو محمد مدٌر عام دائرة شؤون الفروع، مرحبا بأبناء العراق من 

شماله الى جنوبه، شاكرا الجمٌع على تلبٌة الدعوة لحضور المؤتمر، ثم تحدث وكٌل 

معلنا بدأ أعمال الدكتور سالم الخفاجً االستاذ ورئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الوزارة 

م دوقشاكرا جهود وزارة الخارجٌة بتعاونها لتنظٌمه  ،موضحا الهدف من أقامته مرالمؤت

فً  1112سنة ونشاطها من المؤتمر األول الذي عقد نبذة مختضرة عن الوزارة وأدائها، 

بٌن المؤتمرٌن،  طبٌعٌة التً مر بها البلدالمانشٌستر البرٌطانٌة، منوها الى الظروف غٌر 

 مساعدةكتهم فً تشخٌص الهموم والمشاكل والمهاجرٌن الى مشار دعا الحضور منومن ثم 

 .من خالل ورش العمل الست التً نضمها المؤتمر لها فً إٌجاد الحلول الوزارة

 

 



أهم نشاطات وأنجازات  فٌهابعدها كان للسٌد الوزٌر دٌندار نجمان كلمته الذي تناول 

ما ٌحٌط موضحا للعائدٌن، و الخدماتارة وما تعانٌه من مصاعب فً طرٌق تقدٌمها وزال

بالوزارة من أحداث وتطورات وما تحمله من آمال وطموحات مستقبلٌة لجمٌع المهاجرٌن 

، عاكسا صعوبة المهام والتحدٌات التً تواجه الوزارة، وسعً الوزارة فً الداخل والخارج

 الجالٌة وضاعوتحدث عن أللتفكٌر الٌوم بعودة المهاجرٌن وأندماجهم وفق أسس علمٌة، 

 الجوار دول من العراقٌة سراأل عودة ٌشهد العراق ان الدول المجاورة وقال فً العراقٌة

لدى الوزارة أولوٌات منها غلق المخٌمات ان و ،االمنً الوضع تحسن بعد االخرى والدول

فً الدول المجاورة وتقدٌم المساعدات الطارئة لمن هم بحاجة الٌها من العوائل فً بعض 

ه جمٌعا وبالذات أصحاب الكفاءات ئول، أما فً الدول األوربٌة فالبلد بحاجة الى أبناالد

تظر من الحضور المشاركة الجدٌة العلمٌة والفكرٌة من أجل إعادة أعمار العراق، ونن

واللجنة التحضٌرٌة ، شاكرا السفٌر العراقً فً السوٌد وكادر السفارة وتقدٌم المقترحات

 .من دعم ممٌز لتهٌئة مستلزمات انعقاد المؤتمر فً ستوكهولمعما قدموه للمؤتمر 

 

المنسق الوطنً للمهاجرٌن  وكان لمعاون األمٌن العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة هللا

، كلمة تعرض فٌها لما قدمه مجلس الوزراء من دعم وأسناد للوزارة بشكل مباشر والنازحٌن

طط الوزارة، وكذلك الدعم الذي قدمه مجلس خومن أجل مواصلة الطرٌق لتحقٌق األهداف 

الوزراء إلقامة المؤتمر الثانً للمهاجرٌن، والدعم المتواصل الذي ٌصب فً خدمة مشروع 

وأشار الى ضرورة حملة . عودة الكفاءات العراقٌة وتعزٌز دورها فً عملٌة بناء الوطن

، وهو واجب ملٌة التنمٌةوطنٌة سرٌعة لتسهٌل عودة المهاجرٌن الى بلدانهم للمساهمة فً ع

 .على الحكومة أن تمهد لعودتهم من خالل تهٌئة األرضٌة والتمهٌد لذلك



 

المهاجرٌن  فٌهادعا حسٌن العامري كلمة ثم كان للسفٌر العراقً فً مملكة السوٌد الدكتور 

كما دعا فً كافة المجاالت، الى العودة لأللتحاق بالوطن والمساهمة فً إعادة البناء 

لٌمارسوا المبرمجة وتهٌئة البنٌة التحتٌة ألستٌعاب العائدٌن  الحكومة الى وضع خطط للعودة

الى دور السفارة العراقٌة حٌاتهم ونشاطهم ولٌساهموا مع أبناء بلدهم فً إعادة البناء، وأشار

ووزارة الخارجٌة فً تقدٌم الخدمات الى المهاجرٌن العراقٌٌن، وهً تعمل بما فً وسعها 

رجة عن إرادة السفارة أو الوزارة، وبعض ٌل الصعوبات منوها الى وجود مشاكل خالتذل

تتٌح أنجاز معامالت بعض األخوة ممن ٌعانون من عدم  جدٌدة سن قوانٌنالمشاكل تنتظر 

توفر مستلزماتها حالٌا، كما طالب من خالل منصة المؤتمر وبشدة من تهٌئة منظومة 

الروتٌن والبٌروقراطٌة وقال لقد سئمنا الوعود، على ، والقضاء بسرعة إصدار الجوازات

لكنه أفرح الجالٌة العراقٌة فً السوٌد بأنه تم شراء بناٌة كبٌرة لتكون قنصلٌة جدٌدة بدال من 

، كذلك أنه تم صدور قرارأفتتاح المركز الثقافً العراقً فً الحالٌة الملحقة مع السفارة

، وسترسل الوزارة وفدا كامل الصالحٌات ألستئجار السوٌد من قبل وزارة الثقافة العراقٌة

 .مكانا للمركز الثقافً العراقً



 

بعدها القت السٌدة وئام المال سلمان كلمة بأسم المهاجرٌن، أثارت فٌها الشجون والحنٌن الى 

، عند عودته الوطن ولوعة ما ٌعانٌه المهاجر من مصاعب فً دوائر الدولة العراقٌة

لمهاجرٌن وما ٌلحق بهم من خراب وتشوٌه لهوٌتهم الفكرٌة وعكست بعض مطالب ا

والتأقلم، كما طالبت بتحقٌق والروحٌة، وخصوصا المرأة المهاجرة فً ظل مشاكل األندماج 

الحرٌات العامة فً العراق فاإلنسان الحر هو الذي ٌنتج وٌطور وهو عكس المستعبد، 

  .طموحات المهاجرٌن ٌة تحقٌقمتمنفاألستبداد والفساد بأنواعه على ضفة واحدة، 

فعالٌات والدة وزارة الهجرة والمهجرٌن ووفً فقرة ضمن البرنامج تم عرض فلم عن 

  .ومنجزات قامت فٌها الوزارة

 



وفً فقرة أخرى زار الحضور المعرض الفنً والفوتوغرافً الذي أقامته الوزارة والذي 

 .الوزارةٌعكس وٌوثق بعض نشاطات وفعالٌات وانجازات ومهام 

 

تولى الحدٌث " أسالٌب االتصال"ورشة ها، فومحاورالعمل الست ورش  بعدها تم التقدٌم عن

أستثمار "ورشة الثانٌة الورشة، وال محاور ستار نوروز الذي قدم مداخلة حول عنها السٌد

تناول الجوانب ت"سمٌر الناهً، والورشة الثالثة وكانت بعهدة السٌد " العقول والكفاءات

، تحدث عنها السٌد علً شعالن مدٌر عام التخطٌط فً الوزارة "االجتماعٌة للمهاجرٌن

، وورشة السٌدة هٌفاء عبد الكرٌما ثت عنهدحتو" دور المرأة فً المهجر"والورشة الرابعة 

، اسماعٌلالسفٌر أرشد عمر  وقدم لها، "خاصة بالمهاجرٌن من الجٌل الثانً والثالث"

الوزٌر المفوض بالسفارة العراقٌة الدكتور  والتً وضح فحواها" رةالتنمٌة والهج"وورشة 

 .حكمت داود جبو

وخالل الحدٌث جرت أعتراضات من قبل بعض الحضور الذٌن طالبوا بتقدٌم مالحظات  

مهمة قبل أنعقاد عمل الورش وأمام أصرارهم أنضم السٌد الوزٌر لجانبهم مطالبا بتوفٌر 

، وشكر الجمٌع السٌد الوزٌر لسعة صدره، "ا جئنا من أجلهوهذا م: "ائالقفرصة لسماعهم 

وطرح العدٌد من الحضور أفكارهم مباشرة فً الجلسة العامة، والتً طالبت بتسهٌل 

معامالت المهاجرٌن عن عودتهم للوطن وعدم أغراق وأجتثات طموحاتهم بالروتٌن 

به الٌأس وٌعود مكسور والبٌروقراطٌة والطلبات التعجٌزٌة مما ٌجعل المهاجر ٌمل وٌصٌ

الخاطر من حٌثما أتى، كما طالب البعض بأن تنبثق لجنة من المؤتمر لمتابعة ماتم تنفٌذه 

وما لم ٌتم تنفٌذه من توصٌات المؤتمر السابق، ولماذا لم ٌتم تنفٌذه، كما عكس البعض 

ة تدامهم مع أسلوب الرشاوي والمحسوبٌة والمنسوبٌة وسٌاسة المحاصصطمعاناتهم وأص

 ،التزكٌات مفٌدة فلماذا كل هذا الفسادسٌاسة لو كانت ، ووطلب تزكٌات من جهات معٌنة



وطالبوا بتوفٌر وتسهٌل أجراءات بل حبا بوطننا، وأكد آخرون اننا لم نخرج للنزهة 

وطالبوا بملحقٌة لوزارة الهجرة فً السفارات لمتابعة معامالت  معامالت المهاجرٌن،

كما طرحت من جدٌد معاناة أخواننا من الكرد الفٌلٌة والتً الزالت  وشؤون المهاجرٌن،

عالقة ولم تحل جذرٌا خصوصا إعادة ممتلكاتهم ووثائقهم المسلوبة، وٌضطرون فوق 

معاناتهم دفع مبالغ طائلة ألجل أستكمال معاملة إعادة ممتلكاتهم، وطالب البعض بضرورة 

مؤتمر والبحث عن صٌغ مناسبة وواقعٌة النظرة الواقعٌة لألمور خالل طرحها فً ال

لألستفادة من الكفاءات العلمٌة، وطرحت وبشكل ملح وعاجل قضٌة الترحٌل القسري 

للعراقٌٌن المرفوضة طلباتهم، وكٌفٌة مساعدتهم، كما طرحت أمور أخرى تتعلق بكٌفٌة 

 وقد تحدث السٌد الوزٌر مجٌبا عن. تنظٌم المهاجرٌن وغٌرها من األمور األخرى

الطروحات التً قدمت وأكد متابعته شخصٌا لقضٌة األبعاد القسري حٌث التقى مع وزراء 

خارجٌة العدٌد من الدول األوربٌة وكذلك سعت وزارة الخارجٌة العراقٌة لكن هنالك مشكلة 

الدكتور سالم الخفاجً  االستاذ وكٌل الوزٌرالسٌد قانونٌة تعترض هذا النشاط، كما أجاب 

تحقق من مقررات وتوصٌات المؤتمر السابق، والذي قال صراحة عن موضوعة ما 

 . ولألسف أن ما تحقق ماهو إال جزء ٌسٌر جدا، واألسباب كثٌرة لذلك

 



 

فً الٌوم الثانً بدأ عمل الورش كٌل ضمن أختصاصه أو رغبته، وتناولت الورش طرح 

دراسات وبحوث ومالحظات وأفكار ومقترحات تصب فً خدمة المهاجرٌن والوطن، 

وكٌفٌة التواصل معه، وأستكملت تلك المناقشات فً الورش صباح الٌوم الثالث، وتم بلورة 

إدارًٌ الورش فً الجلسة العامة، والتً أعقبها كلمة  توصٌات وقرارات، تم تقدٌمها من قبل

كان أداءا جٌدا، : قائالالذي شكر الجمٌع على المساهمة فً نجاح المؤتمر، للسٌد الوزٌر 

نشكركم علٌه، وأكد بأن الوزارة ستحٌل القرارات والتوصٌات والمقترحات الى مجلس 

، شكره الجزٌل للجمٌع عمر أسماعٌلالسفٌر أرشد  كما قدم ممثل وزارة الخارجٌةالوزراء، 

 .على إنجاحهم الفعالٌة

 

بعدها قدمت السٌدة كرٌمة الجواري عضو لجنة المهاجرٌن فً مجلس النواب كلمة مجلس 

نحن فً مجلس النواب أقسمنا على أن نحافظ : وقالتالنواب، مؤكدة أنه تم أنجاز جهد كبٌر 



على شعبنا ونصون كرامته، وأنتم هنا تمثلون جمٌع أطٌاف الشعب العراقً، ساهمتم معا 

المؤتمر، وسنكون حرٌصٌن على تنفٌذها، وشكرت الجمٌع على أعمال فً أنجاح أوراق 

فهم أبناء العراق وهو كجسم مشتت  ،الشتات منتحملهم عناء السفر وتمنت ان ٌلتم الجمٌع 

ه، وقالت أن وزارة الهجرة والمهجرٌن من الوزارات الناجحة ؤٌحتاج الى ان تجتمع أجزا

والتً تعمل بنكران ذات وتقدم كل عملها الى اللجنة البرلمانٌة بأستمرار، عكس بعض 

الدكتور االستاذ  وكٌل الوزارةالوزارات التً تمتنع أحٌانا عن تقدٌم نشاطها وعملها، ثم قام 

وشاهد الجمٌع فلما قراءة البٌان الختامً للمؤتمر، برئٌس اللجنة التحضٌرٌة سالم الخفاجً 

ولقاءات مع عن نشاطات منظمة الهجرة العالمٌة مع وزارة الهجرة فً العراق، وثائقٌا 

 .بعض المواطنٌن الذٌن حصلوا على دعم الوزارة

 .النشٌد الوطنً العراقً مع أداء النشٌدبعد الفلم أعلن أنتهاء أعمال المؤتمر ووقف الجمٌع 

أنتهت أعمال المؤتمر وما طرح فٌه من توصٌات ومقترحات هً كبٌرة جدا وهً طموحات 

أغلبها مشروعة، بل ٌفترض أن تكون واقعا منذ زمن بعٌد بعد التغٌٌر، والٌوم أبناء الوطن 

أجتمعوا من جدٌد وطرحوا همومهم فً هذه المحطة ٌتطلعون الى أمل ان تتحقق أمانٌهم 

فً ظّل وطن ٌسوده األمان والسالم والوئام والمحبة، تتعزز فٌه  بالعودة والعٌش الرغٌد

الروح الوطنٌة والقٌم اإلنسانٌة النبٌلة، ٌتمتع فٌه الجمٌع بالمساواة والفرص الحقوق 

؟، ...ه وٌحتضنهم، وهذا الحلم هو حلمنا جمٌعا فهل سٌتحققئوالواجبات، وطن ٌرتقً بأبنا

هذا ما ستجٌب علٌه السنوات  ،ٌة وواقع لتحقٌقهاأن طموحاتنا مشروعة فهل هنالك أمكان

 .المقبلة

 

 


