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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.



3

مالحظات من بلد املنشأ: موقف العراق من أزمة احلدود بني االحتاد األورويب وبيالروسيا

من خالل  وبيالروسيا   )EU( األورويب  االحتاد  بني  املستمرة  األزمة  فحص  يتم  ما  غالباً 
عدسة عالقات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مع مينسك، أو كيف ينبغي لربوكسل أن ترد 
على ما يسمى »اهلجمات اهلجينة« للرئيس البيالروسي، حيث يتم استخدام املهاجرين كأدوات 
سياسية. ومع ذلك يتم التغاضي عن ذلك و يقوم طرف اثلث ابستغالل مواطنيه بشكل انتهازي 
إلحداث األزمة،فإن غالبية املهاجرين الذين يعربون احلدود من بيالروسيا إىل االحتاد األورويب هم 
من العراق الذي ال يزال مالذاً ملا يقرب من مليوين انزح داخلياً و 300000 الجئ، فمن األمهية 
مبكان مراعاة موقف بغداد يف الصراع، فضاًل عن استعدادها السياسي للتعاون أو مقاومة استغالل 

مواطنيها يف املستقبل.
اخللفية

يف نوفمرب/ تشرين الثاين، أفادت حكومة إقليم كردستان أن ما يقدر بني7500 إىل 8000 
من املهاجرين العالقني يف املنطقة احلدودية بني االحتاد األورويب وبيالروسيا هم من إقليم كردستان 

العراق. وهذا العدد ميثل ما يقرب من نصف جمموع املهاجرين العالقني هناك.
 وحبسب مصادر عراقية، فإن وكاالت السفر يف كل من أربيل وبغداد كانت تقوم بتقدمي 
عروض حتفيزية تشمل التأشريات وتذاكر الطريان إىل مينسك. فكان الغرض من هذه العروض هو 

مساعدة الناس على دخول االحتاد األورويب عرب بيالروسيا. 
خالل فصل الصيف قامت اخلطوط اجلوية العراقية بتشغيل رحالت جوية إضافية من بغداد 
مينسك  إىل  املغادرة  الرحالت  أضيفت  أسبوعياً، وكذا  إىل مخس رحالت  أربع  من  مينسك  إىل 
من ثالث مدن عراقية أخرى. خالل هذا الفرتة، زاد عدد األشخاص الذين يعربون احلدود من 

بيالروسيا إىل بولندا وليتوانيا والتفيا.
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هامة  إجراءات  ثالثة  ابختاذ  بغداد  حكومة  قامت  احلدود،  على  التوترات  تصاعد  ومع 
للحد من هذه األزمة.حيث قامت أواًل خبفض عدد الرحالت اجلوية إىل مينسك حىت 9 تشرين 
العراقية إجراءات جديدة عّلقت من خالهلا  املدين  الطريان  األول أكتوبر، وحينها أصدرت هيئة 
القنصليتني  بتعليق عمل  مجيع الرحالت اجلوية املتجهة إىل بيالروسيا متاماً. اثنياً،قامت احلكومة 
لبيالروسيا يف كل من بغداد وأربيل ملنعهما من إصدار أتشريات السفر. اثلثاً، شرعت السلطات 

العراقية يف إعادة املواطنني العراقيني العالقني على احلدود البولندية البيالروسية إىل الوطن.
الفيدرالية  واحلكومة  إقليم كردستان  قامت حكومة  الثاين،  تشرين   / نوفمرب  منتصف  منذ 
العراقية إبجالء أكثر من 2000 شخص من بيالروسيا، واعتقلت عشرة من مهريب املهاجرين يف 

العراق.
موقف حذر

بينما كانت بروكسل صرحية بشأن تورط كل من مينسك والكرملني يف خلق األزمة احلدودية  
ظلت بغداد أكثر حذراً حول األزمة، حيث علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على 
األزمة دون التطرق على الدور الذي ميكن أن تلعبه بيالروسيا فيها. وعندما ُسئل وزير اخلارجية 
العراقي فؤاد حسني عما إذا كان أعضاء االحتاد األورويب تعاملوا بقسوة شديدة على احلدود، أجاب 
الضغط على االحتاد األورويب«. و  الطريقة ملمارسة  بيالروسيا تستخدم هذه  أن  يعتقدون  »إهنم 
هذا التصريح يشري إىل أن العراق على دراية بتورط مينسك يف األمر، لكنه اختار أن يدع لالحتاد 

األورويب حتمل مسؤولية النقد الدبلوماسي.
لقد ظهر جانب إضايف للنزاع احلدودي، عندما نشرت منصات ميتا بتاريخ 1 كانون األول 
/ ديسمرب أّن العشرات من حساابت الفيسبوك واالنستجرام مرتبطة ابملخابرات البيالروسية حيث 
قامت هذه احلساابت ابستهداف اجلماهري الناطقة ابللغات الكردية       والبولندية واالجنليزية 
بقصد إاثرة األزمة، مما يشري إىل وجود صلة بني احلكومة البيالروسية وأمناط اهلجرة. ومع ذلك، 
التهريب  العراقيون ووسائل اإلعالم احلكومية يف وقت سابق تورط شبكات  فقد أكد املسؤولون 
اإلجرامية يف الصراع، واختذ هذا املوقف منعطفاً عندما غرد )يف تويرت( رئيس وزراء حكومة إقليم 
كردستان مسرور ابرزاين يف نوفمرب / تشرين الثاين أبن شبكات التهريب تستخدم »مواطنينا يف 
النزاع السياسي« ويف وقت الحق يف ديسمرب / كانون األول صرح أبّن »الدوافع وراء أزمة املهاجرين 
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على حدود االحتاد األورويب هو دافع سياسي«، مما يعين ضمناً تصور متغري للمواجهة على احلدودية 
البيالروسية. ومع ذلك، قد يكون هذا هو األقرب إىل توجيه االهتامات للعراق ألنه يتجنب على 
ما يبدو االحنياز إىل أي طرف. وابلنظر إىل موقف بغداد الطويل األمد بشأن سيادة الدولة، فرمبا 
ال يكون مفاجئاً أنه على الرغم من ردود الفعل العنيفة اليت قامت هبا بولندا مثرية للجدل، إال أن 

حسني يؤكد أبن العضو يف االحتاد األورويب لديه ببساطة سياسته اخلاصة ابهلجرة.
العصي غري الفعالة واجلزر غري اجلذاب

يف السنوات السابقة، احتل التعاون يف جمال«العودة وإعادة القبول« مكانًة عاليًة يف جدول 
أعمال العالقات بني االحتاد األورويب والعراق. ومع ذلك، ووفقاً للمفوضية األوروبية، فقد ارتبط 
العراق يف »مستوى غري مرض من التعاون« بشأن اإلعادة القسرية، حيث حيتل العراق املرتبة الرابعة 
يف قائمة أكثر املهاجرين غري الشرعيني يف االحتاد األورويب من الفرتة 2014-2018 وليس لديه 

اتفاقية إعادة القبول مع االحتاد األورويب.
رئيس  انئب  أكد  الوطن،  ارض  إىل  العالقني  إلعادة  اجلوية  اإلجالء  رحالت  بدء  قبل 
املفوضية األوروبية أن االحتاد األورويب سيخصص األموال جلهود إعادة القبول وإعادة االندماج إذا 
تعاونت احلكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان مع بيالروسيا يف تنظيم عمليات العودة 
الطوعية والقسرية لتشجيع التعاون مع عمليات الرتحيل من االحتاد األورويب، هددت املفوضية يف 
وقت سابق ابحلد من إصدار التأشريات ملواطين العراق وبنغالديش وغامبيا. لكن قبل اختاذ هذه 
اجملال.  تعاوهنا يف هذا  انتقالية إلظهار حسن  املعنية كمرحلة  الثالثة  لألطراف  اإلجراءات، ُسح 
اعتربت بروكسل جهود بغداد لتقييد اهلجرة إىل مينسك وإعادة أولئك الذين يريدون العودة تعاوانً 
جيداً. لكن بغداد متسكت مبوقفها ابلنسبة لإلعادة القسرية، واكتفت إبصدار الواثئق لتسهيل عودة 

املواطنني ذوي السجل اجلنائي.
ال ينبغي القول أبن العراق ال يتصور استغالل مواطنيه كظاهرة خطرية. ومع ذلك، يفتقر 
إىل  االحتاد األورويب إىل نفوذ قوي على العراق عندما يتعلق األمر ابلرتحيل. ويرجع ذلك جزئياً 
العدد اهلائل من العراقيني يف أورواب، مما يدل على أّن تعاون بغداد مع عمليات اإلعادة القسرية هو 
أكثر أمهية ابلنسبة لالحتاد األورويب منه ابلنسبة للعراق. يف حني إّن بعض الدول تعتمد بشكل كبري 
على التحويالت املالية  وابلتايل من غري املرجح أن تدعم خطط العودة ملواطنيها، فإن هذا ال ينطبق 
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ابلضرورة على العراق. من غري املرجح أْن جتتذب التحويالت املالية واحلوافز اليت يقرتحها االحتاد 
األورويب ملساعدة التنمية وفرص التجارة واحدة من أكثر دول العامل ثراًء ابلنفط.

يشكل املهاجرون العائدون ضغطا إضافياً على سوق العمل، الذي يبدو أّن العراق مرتدد 
يف توسيعه.

بتكاليف  يتسبب  العراق،مما  إىل  الرجوع  العائدين يشعرون ابلندم على  أغلبية  فان  أخرياً   
إضافية إذا كان ال بد من عودة نفس األشخاص بشكل متكرر مع وجود عدد كبري من النازحني 
عليهم  الكاملة  السيطرة  الذين ال ميكن  السكان  العراق على عدد  كبري من  والالجئني، حيتوي 

وابلتايل ميكن استغالهلم ألغراض سياسية.
 كما مت وصف بغداد أبهنا العاصمة اإلقليمية الوحيدة القادرة على خماطبة جرياهنا يف إطار 
الصداقة، مما يشري إىل أهنا قد تكون قادرة على املسامهة يف أمن أورواب واملنطقة اجملاورة أكثر مما 

يستطيع االحتاد األورويب حالياً.
األورويب شراكات  االحتاد  ينشئ  أن  األمهية مبكان  التهديد هبجمات مستقبلية، من  مع   
املنال  فوائد سهلة  بعُد  أّن االحتاد األورويب مل يكتشف  يبدو  وظيفية مع دول اثلثة. ومع ذلك، 

للتعاون بني االحتاد األورويب والعراق ميكن التعامل معها يف حاالت األزمات.
 إّن التعامل السليب من خالل تقييد التأشريات للعراقيني، يؤدي إىل عدم التعاون يف العودة 

الطوعية. وكذا زايدة اهلجرة غري الشرعية وإضعاف حقوق املهاجرين يف أورواب بشكل كبري.

املصدر:
https//:isdp.eu/iraqs-position-in-the-eu-belarus-border-
crisis/

https://isdp.eu/iraqs-position-in-the-eu-belarus-border-crisis/
https://isdp.eu/iraqs-position-in-the-eu-belarus-border-crisis/

