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فــي طــرٍح يضّلــل القــارئ وُيخفــي عديــًدا مــن الحقائــق المتصلــة بواقــع الالجئيــن 
علــى األراضــي اإليرانيــة، ال ســيما مــن األفغــان الذيــن يواجهــون حــاالت تمييــز 
قومــي فــي قطاعــات متفرقــة، أهّمهــا القطــاع الصحــي، كتبــت المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( فــي حســابها الرســمي 
علــى »تويتــر«، أن إيــران »مــن البلــدان القليلــة فــي العالــم التــي تقــّدم لالجئيــن 
بالمواطنيــن  أســوًة  الوطنــي،  الصحــي  التأميــن  نظــام  فــي  التســجيل  خيــار 
اإليرانييــن«. وفــي هــذا التقريــر نتنــاول الجوانــب المحيطــة بإشــكالية الالجئيــن 

الصحيــة، مــن خــالل تفنيــد مــا طرحتــه المفوضيــة الســامية.
إيــران مــن  ألــف الجــئ فــي  ن مئــة وعشــرون  المفوضيــة، فســُيمكَّ وحســب 
الحصــول علــى التأميــن الصحــي، تبًعا لتواُفٍق متداَرك بين المفوضية والحكومة 
اإليرانيــة لضمــان حصــول الالجئيــن علــى الرعايــة الصحيــة. وأضافــت أن التأميــن 
ــا،  ــا« واالستشــفاء منــه مجاًن ــة بفيــروس »كورون يشــمل خدمــات عــالج اإلصاب
كمــا يدعــم التكاليــف الطبيــة األخــرى مثــل العمليــات الجراحيــة وغســل الكلــى 
هــت باقتضــاب أنهــا  واألشــعة والفحــوص المخبريــة والعيــادات الخارجيــة، ونوَّ
ــن ُيَعّدون  الجهــة المعنيــة بدفــع تكاليــف وأقســاط التأميــن لهــؤالء الالجئيــن ممَّ
ة نقــاط: فــي حيــز الفئــات األكثــر ضعًفــا. وفــي هــذا اإلطــار ينبغــي أن ننــّوه لعــدَّ

النقطــة األولــى أن بيانــات المفوضيــة تؤكــد حقيقــة ســعيها لمســاعدة المئــة 
والعشــرين ألــف الجــئ للحصــول علــى التأميــن الطبــي، لكــن مــاذا يشــّكل هــذا 
الرقــم للمجمــوع الكلــي لالجئيــن والمهاجريــن؟ تتبايــن اإلحصائيــات المتعلقــة 
بتعــداد الالجئيــن فــي إيــران، ســواًء الالجئــون الحاصلــون علــى وثائــق حكوميــة 
رســمية وغيــر الحاصليــن عليهــا. مثــاًل، تقــول اإلحصائيــات الرســمية اإليرانيــة إن 
ح  تعــداد الالجئيــن األفغــان يصــل إلــى قرابــة ثمــان مئــة ألــف الجــئ، فيمــا صــرَّ
العــام الماضــي نائــب وزيــر الخارجيــة اإليراني عباس عراقتشــي بوصول تعدادهم 
إلــى مــا يقــرب مــن ثالثــة مالييــن الجــئ علــى األراضــي اإليرانيــة. ووفًقــا لدراســة 
صــادرة عــن جامعــة كامبريــدج، يعيــش أكثــر مــن مليوَنــي مواطــن أفغانــي فــي 
لون ببطاقــات لجــوء، و2% يحملــون تصاريــح إقامــة  إيــران، 40% منهــم مســجَّ
طويلــة األجــل، و22% يحملــون جــوازات ســفر قصيــرة األجــل، و36% يعيشــون 
فــي إيــران بــال أي مســتندات رســمية. علــى كل حــال، يّتضــح أن مــن ســاعدتهم 
ا فــي ظــل عجــز  ــٌة قليلــٌة جــدًّ المفوضيــة علــى التقديــم فــي التأميــن الصحــي ِقلَّ
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الغالبيــة العظمــى منهــم عــن تحصيلــه.
النقطــة الثانيــة أن المفوضيــة الســامية دفعــت لمئــة وعشــرين ألــف الجــئ 
ــل أي  تكاليــف التأميــن الصحــي، بــال مشــاركة مــن الحكومــة اإليرانيــة فــي تحمُّ
نســبة مــن تلــك األعبــاء الماليــة، وأكــدت المفوضيــة فــي بيــان لهــا أن »العديــَد 
مــن الالجئيــن لــم يعــودوا قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم األساســية، ناهيك عن 
ر بنحــو 40 فــي المئــة مــن متوســط  دفــع تكاليــف التأميــن الصحــي، التــي ُتقــدَّ
النفقــات الشــهرية لعائلــٍة الجئــة«، بمــا يعنــي أن الالجئيــن المقيميــن فــي إيــران، 
خصوًصــا ذوي الدخــل المحــدود، مــا كانــوا ليحصلــوا علــى التأميــن الصحــي لــوال 

المفوضيــة والتزامهــا بدفــع أقســاط التأميــن الطبــي.
النقطــة الثالثــة أن منصــاٍت عالميــة كشــفت عــن رفــض المستشــفيات اإليرانية 
اســتقبال الالجئيــن األفغــان المصابيــن بفيــروس »كورونــا«، ممــا دفــع آالف 
المهاجريــن والطلبــة منهــم إلــى اختيــار العــودة إلــى أفغانســتان، وإن كانــت 
بالدهــم تنُقصهــا اإلمكانيــات واإلمــدادات الطبيــة الالزمــة، وأعــرب الجئــون 
أفغــان عــن آســفهم مــن أن أحــَد أفضــل المستشــفيات فــي إيــران )مستشــفى 
اإلمــام الخمينــي( رفــَض اســتقباَلهم، رغــم تصريحــات المســؤولين الحكومييــن 
ــز الجهــاز الصحــي الحكومــي ضــدَّ الالجئيــن. يعنــي هــذا أن الحكومــة  بعــدم تحيُّ
التأميــن  رقعــة  توســيع  عــن  متفرقــة  رئاســية  فتــرات  علــى  عجــزت  اإليرانيــة 
الصحــي ليغطــي شــريحًة أكبــر مــن مواطنيهــا، ال ســيما فــي المناطــق الريفيــة، 
ــا ضمــن قوائــم برامــج التأميــن الطبــي، قبــل أن  ولــم تأبــه بــإدراج الالجئيــن فعليًّ
ُعهــا الالجئــون  تتفاقــم بشــكٍل صــارخ األوضــاع المعيشــية والصحيــة التــي يتجرَّ

ــا«.   فــي غضــون انتشــار جائحــة »كورون
كريمــة،  بمعاملــة  يحظــون  ال  والمهاجريــن  الالجئيــن  أن  الرابعــة  النقطــة 
وتعاملهــم الكــوادر والمنشــآت الطبيــة اإليرانيــة بــازدراء وتمييــز، بــل إن الجهــات 
المســؤولة في إيران ســّنت تشــريعات تقضي بعدم إدراج الالجئين والمهاجرين 
علــى قائمــة االنتظــار لعمليــات زراعــة األعضاء. فقد أصدرت لجنة زراعة األعضاء 
قــراًرا يرفــض منــح أعضــاء المواطنيــن اإليرانييــن لألجانــب، بذريعــة »حفــظ كرامــة 
المواطــن اإليرانــي«، وُيَعــّد وزيــر الصحــة اإليرانــي الســابق حســن هاشــمي مــن 
أشــّد المدافعيــن عــن هــذا القــرار، وفــي مفارقــٍة صارخــة، ال يمنــع القانــون 
اإليرانــي ذاتــه زراعــة أعضــاء المهاجريــن والالجئيــن للمرضــى اإليرانييــن، ممــا أثــار 
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اســتياء هــذه الفئــات التــي تشــّكل نســبًة معتبــرة مــن المقيميــن فــي إيــران، 
ــًة فــي التعامــل مــع األجانــب المقيميــن علــى  إذ اعتبــروا هــذا الســلوك عنصري
األراضــي اإليرانيــة. وفــي هــذا اإلطــار، فقــد أغفلــت المفوضيــة الســامية لألمــم 
ة عندمــا تحدثــت عــن تقديــم الحكومــة  المتحــدة لشــؤون الالجئيــن حقائــَق عــدَّ
اإليرانيــة لالجئيــن خيــاَر التســجيل فــي التأميــن الصحــي »أســوًة بالمواطنيــن 
اإليرانييــن«، موِهمــًة القــارئ بــأن المواطــن والالجــئ علــى قــدم المســاواة فــي 
إيــران. الالجــئ فــي إيــران يدفــع تكاليــف عــالج تصــل إلــى ثالثــة أو أربعــة أضعــاف 
تكاليف عالج المواطن اإليراني، كما أن ُجلَّ الالجئين والمهاجرين ال تستقبُلهم 
المنشــآت الصحيــة كمــا أشــرنا ســابًقا، أو ُيعاَملــون فيهــا باحتقــاٍر وازدراء، فضــاًل 
عــن أن الذيــن حصلــوا علــى المســاعدة للتســجيل فــي التأميــن الصحــي ال تتجــاوز 
قيــن، ولــم يُكــن ليتحقــق لهــم األمــر  نســبُتهم 6% مــن تعــداد الالجئيــن الموثَّ
لــوال دفــُع المفوضيــة تكاليــَف األقســاط، واســتفادة مؤسســة التأميــن اإليرانية 

»ســالمة« التابعــة للحكومــة مــن حصــد العائــدات الماليــة.
إجمــااًل، ال ُننِكــر اإليجابيــات التــي حصــَل عليهــا المئــة والعشــرون ألــف الجــئ 
متــه المفوضيــة الســامية مــن خدمــات ماليــة إلدراجهــم علــى  بُموَجــب مــا قدَّ
قوائــم التأميــن الطبــي فــي إيــران، إال أن الصــورة الُمباَلــغ فيهــا لمــا تقّدمــه 
الحكومــُة اإليرانيــة لالجئيــن، التــي رســمتها تغريــدُة المفوضيــة، يقبــُع خلفهــا 
ــل  عديــٌد مــن اإلشــكاليات المعرفيــة؛ فالمفوضيــة الســامية هــي التــي تتكفَّ
ل  بأقســاط التأميــن الصحــي لعــدٍد مــن الالجئيــن فــي إيــران، وهــذا العــدد يشــكِّ
ا مــن تعــداِد كلِّ الالجئيــن الذيــن ُيعاَملــون بــازدراٍء وتمييــٍز  نســبًة ضئيلــًة جــدًّ
الخدمــات  إيــران تقديــَم  الكــوادُر والمنشــآُت الطبيــة فــي  عنصــري، وترفــُض 
الصحيــة لهــم، ممــا ُيرِغمُهــم إمــا علــى النــزوح عائديــن إلــى بالدهــم، وإمــا علــى 
مواجهــة مصيــٍر شــديِد التعقيــد مــن أمــراٍض مزمنــة وحــاالٍت معيشــيٍة بائســة.
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