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  :مقدمة

ألف، وبعض  13، وبقي منهم فقط حوالي 2003العراق منذ عام ألف فلسطيني غادروا  21حوالي
الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة العراق يقيمون منذ سنوات في مخيمات لالجئين على 
الحدود األردنية والسورية، وفي الوقت الذي فشلت فيه المساعي والجهود في توفير الملجأ لهم في 

واألردن وسورية، فقد أثمرت جهود المفوضية الدولية لشؤون  أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
  .لدى بعض الدول من أجل توفير ملجًأ لهم في أراضيهامؤخراً الالجئين 

كم  70،  تم إخالء مخيم الرويشيد الواقع في الجانب األردني على مسافة 2007/ في شهر نوفمبر
 107قيمة به إلى البرازيل التي استقبلت من الحدود مع العراق، وذلك بعد مغادرة آخر األسر الم

فلسطينيين كانوا عالقين فى هذا المخيم لمدة أربع سنوات، وقبل سنة مضت منحت كندا حق 
  .فلسطيني من هذا المخيم 54اللجوء إلى 

فلسطينى يعيشون فى ظل ظروف قاسية للغاية فى مخيمات على طول  2000ويقدر أن نحو 
 وعلى الرغم من المساعي المبذولة، ال يستطيعون العبور إلى سوريا، السورية –الحدود العراقية 

مؤشرات إيجابية سوى من  سفر عنلم تفهؤالء األشخاص منذ العام الماضى إليجاد حلول لكل 
  .السودان وتشيلى

من الالجئين في المخيمات بحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة لهم، وتوفر % 10حوالي 
المنطقة الرعاية للمقيمين، في ظل غياب خدمات األمم المتحدة الضرورية  المنظمات المحلية في

  .لمساعدة هؤالء الالجئين
الزال الوضع فى هذه المخيمات محفوفاً بمخاطر بالغة، ففى غضون األسابيع األخيرة، تعرضت 
المخيمات لعواصف رملية مما زاد من صعوبة الحياة، وزاد عدد سكان مخيم التنف المقام فى 

شخصا  437كم من أقرب منطقة سكنية، إلى  260المنطقة المحايدة بين العراق وسوريا على بعد 
فلسطينيا دخلوا المخيم بعد عبورهم  97خالل األسابيع األخيرة حينما استقبلت السلطات السورية 

   .من العراق إلى سوريا إبان العام الماضى
فلسطينيين،  305حدود مع العراق، يوجد حاليا في مخيم الهول الواقع على الجانب السوري من ال

وال يزالون حتى اآلن  2005اكتوبر / الجئ من بغداد تواجدوا في المخيم منذ تشرين األول  19
   .في المخيم في ظل غياب أي وضع قانوني عن المخيم
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مخيم الوليد يقع على الجانب العراقي من الحدود مع سورية بالقرب من نقطة عبور الوليد 
، 16/12/2006لحدودية، في منطقة ليست بعيدة عن مخيم التنف، وتم تأسيس هذا المخيم في ا

  .الجئ 1560حيث يقيم فيه اآلن 
وحتى اآلن، ساعدت المفوضية فى نقل أسرة واحدة من بين ثمانى أسر لديها العديد من األطفال 

حالة طبية أخرى  11ل وال تزا. أغسطس الماضى/ المرضى من مخيم الوليد إلى النرويج فى آب
تم تقديمها للنقل فى انتظار الموافقة وفى غضون ذلك، تواصل المفوضية تحديد الحاالت األخرى 
للفلسطينيين المرضى، واألطفال الذين يعانون مشكالت فى التنفس، الذين فى حاجة إلى رعاية 

أولئك الذين فى أمس عاجلة، وتواصل المفوضية حث بلدان إلتخاذ قرارات سريعة وتيسير مغادرة 
  .الحاجة إلى الرعاية حيث يتوقع خالل األيام القليلة القادمة أن يتم ترحيلهم إلى السودان
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  :)1(سالمة ساجي

ع الالجئـين الفلسـطنيين فـي    مخصصة  لمناقشة وضكما نعلم ، هذه الندوة بالجميع وسهالً هالًأ
لسطينية المحتلة الف راضيباأل سواء يثير قلقنا جميعاً طنيينفي العراق للفلس ما يجريإن العراق، 

  .في الشتات عموماً أو
، شعب العربي والمجتمع الدولي عمومـاً ويثير قلق ال ما يجري في العراق عموما يثير قلقنا طبعاً

لـب ويـدفعنا    يدمي الق خوتناإللسطيني في العراق تجعل مما يجري ولكن خصوصية التواجد الف
    .تقليصهاعلى األقل  أومكانية رفع المعاناه إ عن واجباتنا رغم ظروفنا الصعبة تجاه للتساؤل

  

جل تخفيف معاناة اخوتنا الفلسـطنيين  أ من ل على كل المستوياتاولت وتحاوح كيدف  بالتأ.ت.م
  .في العراق

ديـده   ع ئين في منظمة التحرير الفلسطينية باتصاالتوعلى هذا الصعيد قامت دائرة شؤون الالج
  .في هـذا المجـال   يضاًبجهود أوبذلت جهودا كثيرة كما قامت رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية 

جـل   أ ونا صفوة من اخواننا المتخصصين مـن عد، ولذلك دهذه الجهو ن سوف يغطونالمتحدثو
للنقاش  ن تخدم كقاعدةأ، ويمكن مامكموتحليالت ستكون أمن معطيات ومعلومات  عرض ما لديهم

مام القيادة أوتوصيات وتوجهات لنضعها  اتخالص إلىللتوصل  نشارك فيه جميعاًن مل أألذي نا
  .ي العام الفلسطينيأف والر.ت.في مالسياسية 

كما  ،ة دائرة شؤون الالجئينكلم الغربية لضفةاالشنار مدير عام  الدائرة  في  سامةسيلقي األخ  أ
تغطـي جوانـب     ئرة ورقـة في الـدا  ات والدراساتدائرة المعلوم االخ سعيد سالمة مدير سيقدم

كمـال  .د كذلك معلوماتية ورقمية حول وضع الالجئين الفلسطينيين في العراق، وسيقدمتاريخية و
تغطي الجوانـب  سوف  ددة بما فيها مجال الالجئين ورقةمتع قبعة وهو خبير قانوني في مجاالت

السيدة ميشيل الفارو وهي مسؤولة ملـف   الينا، وستنضم في العراق الفلسطينيي لتواجدل القانونية
وستقدم وستصل بعد دقائق، من عمان  ادمة، وهي قالحماية  في المفوضية العليا لشؤون الالجئين

  .فلسطينيين في العراقزاء توفير الحماية لالجئين الورقه حول دور المفوضية إ
  

فـي   ادة السياسيةيكليف من الققام بت ،لحركة فتحالثوري  المجلس الرجوب، عضو لاللواء جبري
المسؤولين العراقيين على اكثر من صعيد  ىالفلسطينية بزيارة العراق والتق منظمة التحريررئاسة 
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مـام  أفاق المتوفرة لآل لنا خالصة زيارته للعراق، وسيقدم تحليالً سيقدمو، أكثر من مستوىوعلى 
  .الفلسطينيين وسبل الخالص

  
 ،ف.ت.قيادة  م خالصات ستكون محط اهتماماست إلىصل من خالله تلو ذلك نقاش مفتوح نثم سي
  .قيد بهذا الوقتالت دقيقة ونرجو 15راق واأل صحابن أم خسوف يمنح  كل أ... 

  
 والسـبب  ،النقاش راق على التوالي ثم يفتحوكل األ ىدارة النقاش، سوف تتلفيما يتعلق بأسلوب إ

طـي جميـع   ن نغأ وف تتداخل المواضيع، لذلك يفضلرقة واحدة فسبعد و ننا اذا فتحنا  النقاشأ
  .ثم نفتح  النقاشكمعطيات ر اوالمح

 ،قسمين من حيث التتابع وستكون هناك استراحة قصيرة في منتصف الوقـت  إلىالورشة ستقسم 
  .غالق الموبايالتوإ سامة عدم التدخيناالخ أ شاربرجاء كما أ

  .ر عام  الدائرة في الضفة الغربيةة  الشنار مديساملألخ  أ دائرة شؤون الالجئينلكلمة الاعطي 
  
  :)2(سامة الشنارأ

فـي هـذه    ور، السادة المحاضرين والمشاركينسيدات والسادة الحضال ،بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 غازكريا األ الدكتور خة والترحيب باسم رئيس الدائرة األتحيبال تقدم لكمالورشة، اسمحوا لي أن أ

  .ذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وباسمي شخصيا وباسم كوادر وموظفي الدائرةاللجنة التنفيعضو 
  

ضت  وما تعر ،في العراق الية الفلسطينيةجن الالجئين الفلسطينيين في العراق والبأ يعاًجم تعلمون
  .نسانباإل تداءات وحشية عنيفة ال تليقصفها باعنو عتداءات،ارض ألشكال عنيفة وزالت تتع

قوى والجيش و ظامحتالل وانهيار النفإن اإل، ناآل ىوحت 2003مريكي في نيسان ل األحتالمنذ اإل
   .مني في العراقانفالت أ إلى ىدأمن األ

ن الفلسطينيين ليس لهم عالقة في الصراع الطـائفي   ذه الوتيرة تتصاعد على الرغم من أت هوبدأ
 أوشخصية ال أوة مع الفلسطينيين طار تصفية الحسابات الداخلي، وربما في إفي العراقوالمذهبي 

باعمـال    مور غير مبررة، تم التعرض لشعبنالهم أفضلية فهي أواذا كان الفلسطينيين  ،ممتلكاتال
ن ، يعني أال يزال تحت السكين حظة، شعبناهذه الل ىت مستمرة حتال زالرهابية وخطف وقتل وإ
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شعبنا  تجاه لرفع السكين وانقاذ هذا اإليجب أن تصب في  ود الفلسطينيية الرسمية والشعبيةكل الجه
 ديندهن نقول للمأ الكبيرة، ال نستطيع راق من المخاطرسريعة وحماية شعبنا في الع نقاذيةبعملية إ

ـ ألمهمة انقاذية وتهدئـة ل  الًأوالمطلوب  ،نقاذكمي ناتي إلحت والواقعين تحت القتل اصبروا ور، م
  .عتداءات ال زالت مستمرةفاإل

ئرة شؤون الالجئـين ممثلـة   ودا ،القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس وبجميع المستوياتن ورغم أ
 الدولية والمفوضية والمنظمات ،الدولي أوعلى الصعيد العربي  سواء لت جهوداًبذ برئيس الدائرة

م وتم اإلهتمامن العراق  خ جبريل قادمفاأل ،مع الحكومة العراقية مباشرةو العليا لشؤون الالجئين
   .لة على كل المستوياتبالمسأ

حمل شعبنا فوق وال نُ ،بيدنا مور ليستعني أن األ لحصارضاعنا الراهنة والظروف الصعبة واأو
  .نتيجة معقولة إلىتصاالت الحثيثة المبذولة قد تؤدي هود واإلالجف ،هطاقت
للمتابعـة  ة فـي القـاهر   الدول المشرفينعلى هامش مؤتمر الجامعة العربية لجنة وزارية  لتشك

تحركات شـعبية  بشعبنا  جماهيرساهمت وكذلك ومختلف األطراف، الحثيثة مع الحكومة العراقية 
عبنا هذا الموقف في كل ل شوسج ،من شعبنا الفلسطيني أال يتجز اًبان شعبنا في العراق جزء تؤكد

ـ قد و، وغيرهاوالكويت مثل صبرا وشاتيال  تفيها للصعوبا المناسبات التي تعرض  ان شـعبنا ك
  . معافى رغم كل الجراح يخرج سليماً

عن الفلسطينيين في العراق من حيـث   لمعلوماتا إلىتقر سات والجهات تفسؤربما العديد من الم
الجوانب المتعلقة بالحقائق هذه الندوة في ي نغطأن ال بد  وبالتالي كان ،لرقمية والحقائقالمعطيات ا

غطي الجانـب  نيضا وأ، يات والحلول لحل المشكلة القائمةصاالفكار والتو إلىشاره رقام واإلواأل
  .شعبنا في العراقل يحقوقالالقانوني و

ن نعـرف  فال بـد أ  ،خ جبريل الرجوبومن خالل اإلتصاالت الحية التي قام بها األ يضاًوكذلك أ
ـ  خوحتكاك المباشر مع إالوضع من خالل اإل المعلومات وحقيقة ، ةتنا العراقيين والقيـادة العراقي

ال شـعبنا تحـت   ال ز ،التطوراتخر وآ حالياًضاع شعبنا في العراق أوونعرف حجم المشكلة و
ولرفع  ،ائرة لمواصلة الجهود لنصرة شعبناالد ، وتدعوهذا الخطر عن شعبنا ، ويجب إزالةالسكين

 ي مكان وذلك وفقـاً الجئين في أالهي حق لهم ولكل له، ور الحماية السكين عن رقبة شعبنا وتوفي
  .وطنهم إلىوحقهم في العودة  ،دوليةلمبادئ الشرعية ال

عـودة  فـي ال  194ال بتطبيـق القـرار   المجتمع الدولي أن حقنا كشعب ال يتم إ ن نذكرويجب أ
  .وكافة قرارات الشرعية الدولية والتعويض
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ن التي ال يمكن أض الحقوق الشرعية اجهإ إلىشكال التوطين التي تؤدي رفضنا لكل أ ونؤكد على
  .تسقط بالتقادم

ع القرار الفلسطيني ولكل نااح والخروج بتوصيات مفيدة تخدم صتمني لهذه الورشة النجأشكركم وأ
  .لكم جميعاً شكراً ،تمين بهذه القضيةالمه

  
  :سالمةساجي 

  .لتقديم ورقته خ سعيد سالمةا األدعو، أسامةأ خشكرا لأل
  

  :)3(سالمة سعيد

طين، تعتبر من المعالم العريقة في كل من نابلس وجنـين،  أضرحة شهداء الجيش العراقي في فلس
ويقصدها أبناء الشعب الفلسطيني في المناسبات المختلفة لقراءة الفاتحة على أرواح هؤالء الشهداء 

كردي، والعالقة المميـزة التـي    أوشيعي  أواألبطال دون التمييز فيما إذا كان هذا الشهيد سني 
ي وسكان القرى الفلسطينية لم تكن تميز فيما إذا كان هذا الجنـدي  نشأت بين جنود الجيش العراق

  .شيعي أوسني 
 إلـى ، لم يلجأ سكان القرى الفلسطينية التي استضافت الجيش العراقي 1948وعلى أثر نكبة عام 
رة والقريبة من فلسطين أسوة بباقي الالجئين الفلسطينيين، بل وكتقدير مـن  واالدول العربية المج

عراقي للعالقة التي نشأت مع سكان هذه القرى، حملهم الجيش العراقي معه في قوافلـه  الجيش ال
  .العراق إلى

آالف الجـئ   4-3العـراق ب   إلىويقدر عدد الالجئين الفلسطينيين الذين رافقوا الجيش العراقي 
  . فلسطيني من قرى إجزم وعين غزال وجبع وغيرها من القرى الفلسطينية من منطقة الكرمل

تولت وزارة الدفاع العراقية رعاية الالجئين الفلسطينيين وتم إسـكانهم فـي الكليـات والمعاهـد     
والمدارس والفنادق ومعسكرات الجيش، وتزودهم وزارة الدفاع بالمساعدات العينية وتوزع عليهم 

  .وجبات الطعام يوميا كما توزعها على الجنود وفي أماكن تجمعاتهم السكنية
نروا على الالجئين الفلسطينيين فـي العـراق أسـوة    ولعراقية أن تشرف األورفضت الحكومة ا

  .بالالجئين في األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة
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 إلـى ، أنتقلت مسؤولية رعاية الالجئين الفلسطينيين من وزارة الدفاع العراقيـة  1950وفي عام 
  .ة شؤون الالجئين الفلسطينيينوزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل حيث ُأسست مديري

  
وفي السبعينات، أقامت الحكومة العراقية مجمعات سكنية لالجئين، كذلك استأجرت منازل خاصة 

  :آلخرين، حيث أن
  .من الالجئين يشغلون مساكن على نفقة الحكومة العراقية% 84 - 
 .يستأجرون على نفقتهم الخاصة% 13.5 - 

 .يملكون منازل خاصة بهم% 2.5 - 

، لم يتمتع الالجئين الفلسطينيين في العراق بأي امتيازات غيـر  2003ولغاية عام  1948منذ عام 
  .نرواوضاع الالجئين الفلسطينيين في مناطق والية األأوضاعهم أفضل من أوعادية، فلم تكن 

ضاع الشعب العراقي، وعانوا الكثير فـي األزمـات التـي    أوضاعهم أفضل من أوكذلك لم تكن 
اإلسـتغراب   إلـى مما يدعو صا في الحروب والحصار على العراق، ، خصوتعرض لها العراق

  .واإلستهجان من الحملة الظالمة التي يتعرضون لها منذ سقوط العراق
، 1967توافد النازحين إثر نكسـة عـام    إلىوبحكم النمو الطبيعي في تعداد الالجئين، باإلضافة 

الفلسطينيين الذين توافدوا من  إلى، باإلضافة وخروج الفلسطينيين من الكويت في مطلع التسعينيات
فلسطينيين عند سقوط العراق بلدان عربية للعمل في العراق، يرجح ووفقا لعدة مصادر بأن تعداد ال

من إجمالي الالجئـين  % 1.1ألف الجئ فلسطيني، بنسبة تمثل حوالي  35حوالي  2003 في عام
  .الفلسطينيين

، حيث تم تدمير مؤسسات الدولة وبناها التحتية، وتصاعد لعراقوسقوط ابعد اإلحتالل األمريكي 
لإلعتداءات، خاصة في  لعرب وخاصة الالجئين الفلسطينيينالنعرات الطائفية والمذهبية، تعرض ا

  .من فلسطينيي العراق% 40المجمع السكني البلديات والذي يقيم فيه ما ال يقل عن 
  :ل األمريكي، تأخذ طابعين، رسمي وطائفيمعاناة الالجئين الفلسطينيين بعد اإلحتال

مـن  سهيلة عبـد الجعفـر   العراقية الهجرة والمهجرين فعلى الصعيد الرسمي، لم تتحرج وزيرة 
وهي التي تقـدم خـدمات هامـة     ،2005ل وتشرين األ/في أكتوبر مؤتمر صحفيفي  اإلعالن

البت مجلس الـوزراء ووزارة  لألجانب القاطنين في العراق ولألشخاص المشردين داخلياً، أنها ط
  .األراضي الفلسطينية المحتلة إلىالداخلية بإعادة الالجئين الفلسطينيين في العراق 
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ة على وقفها إلصدار وثائق السفر وبطاقات الهويـة وإجبـار   وكذلك وزارة الداخلية، والتي عال
 ، فإنهـا أيضـاً  الالجئين على تمديد اإلقامة كل ثالث شهور ضمن إجراءات بيروقراطية مضنية

الذئب سـيئة السـمعة    تعتقل الفلسطينيين وتعذبهم وتداهم مساكنهم، وتشتهر في هذا المجال فرقة
  .والتي هي عبارة عن ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية

أنطونيو غوتيريس المفوض السامي  يوجد جهود من أجل إنصاف هؤالء الالجئين، فقد دعا كل من
الطالباني لوقف العنف ضد الرئيس العراقي جالل  أبو مازن،الرئيس و لالجئين في األمم المتحدة

   .إقامة مكتب خاص لحماية الالجئين الفلسطينيين من العنف إلىغوتيرس ، ودعا الفلسطينيين

، أصدر المرجع الشيعي األعلى في العراق آية اهللا العظمى علي السيستاني 2006 نيسان 30وفي 
وقد تقيد معظم الشيعة ، فتوى تحرم مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم، دآية اهللا حسين المؤيوكذلك 
التي ترتبط برجال الدين المنافسين مثل مقتدى الصدر، لم  المليشياتالسيستاني، لكن بعض  بفتوى
  . ىأوالفت بتلكتلتزم 

أدت المضايقات والهجمات التي تعرض لها الفلسطينيون ومواطنو دوٍل أخرى في العراق عقـب  
ـ   األردن إلىجعل الكثيرين يلتمسون اللجوء  إلىدء الحرب ب رة، حيـث  واوسورية والـدول المج

  .والتنف الهولالكرامة ووالرويشد أقاموا في ظل ظروف بائسة في مخيمات 

نروا، وال يتمتع بالحماية التي تنص عليها والالجئ الفلسطيني في العراق ال يحصل على رعاية األ
  ، والتي تتضمن ثالث حاالت،1951الالجئين لعام  اإلتفاقية الخاصة بوضع

  .بلدهم األصلي، والذي ترفضه اسرائيل إلىخيار العودة  - 
 .وخياري اإلندماج في بلد اللجوء - 
 .التوطين في بلد ثالث، واللذين يرفضهما الالجئون الفلسطينيون أو - 

تسـوية   إلىر التوصل أراضيهم التي هجروا منها، وفي انتظا إلىفإسرائيل ال تسمح لهم بالعودة 
 إلـى نهائية لملف الالجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية، ال تسمح اسـرائيل بـدخولهم   

  .أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
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والعراق بلد اللجوء، والذي يرفض الالجئين الدمج على أراضيه، ال يوفر لهم األمن والحماية التي 
رة التي يرفض الالجئون التوطين واة بالالجئين، والدول المجتنص عليها المواثيق الدولية الخاص

  .على أراضيها، ال تسمح لهم كالجئين بالحصول على المالذ اآلمن والحماية في أراضيها

قد عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من مرة عن استعدادها الستقبال الالجئين الفلسطينيين ل
لكن إسرائيل رفضت هـذا الحـل الـذي     ،ات فلسطينية لهم، وإصدار جوازين من العراقبارهال

  . غزة والضفة الغربيةقطاع تستطيع منع تنفيذه من خالل سيطرتها على حدود 

  :وكإجراءات عاجلة

يجب أن تتحمل الحكومة العراقية وقوات اإلحتالل األمريكية المسؤولية عن حمايـة وأمـن    - 
  .الالجئين الفلسطينيين في العراق

رة للعراق الملجأ اآلمن والحماية الالزمـة للفلسـطينيين   واالدول العربية المج يجب أن توفر - 
 .الهاربين من العراق

يجب على المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية الدولية الضغط على اسرائيل كي ال تعارض  - 
 .أراضي السلطة الوطنية إلىلجوء فلسطينيي العراق 

نروا لتشمل الالجئين الفلسطينيين في العراق وليات األلذلك ال بد من مناقشة توسيع منطقة عم - 
لوضع النهائي على ضات اأوتسوية عادلة لملف الالجئين في إطار مف إلىريثما يتم التوصل 

، األمر الذي يمهد لتنظيم الوضع 194شرعية الدولية وعلى رأسها القرارا أساس قرارات ال
  .القانوني على أسس جديدة أكثر وضوحاً

لى عن حماية الالجئين الفلسطينيين داخل العراق على عاتق الحكومة العراقية وسؤولية األتقع الم
التي تتحمل مسؤوليةً دولية عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تصيب األشخاص الموجـودين  
ضمن أراضيها، بمن فيهم غير المواطنين، ومن الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطـوات  

وإنهاء الممارسات التمييزية بحقهم من جانب  ،ر األمن لالجئين الفلسطينيين في العراقعاجلة لتوفي
مسئولة عن توفير اإلحتالل األمريكية كما تظل قوات . وزارة الداخلية والجهات الحكومية األخرى

األمن في العراق؛ ويجب أن يتضمن ذلك حماية األقليات المعرضة للخطـر، ومنهـا الالجئـون    
  .يونالفلسطين
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رة احترام حق الالجئين الفلسطينيين بالتماس السالمة واللجوء خارج العـراق  واوعلى الدول المج
كما أن على إسرائيل أيضاً عـدم انتظـار    ،ون انعدام األمن واالضطهاد داخلهطالما أنهم يواجه

السماح  عليهابل ، ضات الحل النهائيوافي إطار مفحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين  إلىالتوصل 
  .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية إلىلالجئين الفلسطينيين العراقيين بالعودة 

البلـدان   إلـى وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يساهم في تحمل العبء، عبر تقديم مساعدات مالية 
  . ألسبابٍ إنسانية لجوءالتي تستقبل الالجئين الفلسطينيين من العراق، لمنحهم إمكانية إعادة ال

نروا، واعتبار االتفـاق مـع   واأل من مناقشة شمول الفلسطينيين في العراق بخدمات كذلك، ال بد
الوضع القانوني على أسس جديدة أكثـر   األمر الذي يمهد لتنظيم الحكومة العراقية بحال الملغي،

  .وضوحاً مع أية سلطة عراقية مستقبالً
 

  : سالمةساجي 

معلومات والمعطيات القيمة ادعو الدكتور كمال قبعـة لتقـديم   الشكرا لالخ سعيد سالمة على هذه 
  .ورقته

  
  : )4(كمال قبعة.د

خوتنا نشارك إ ن، بداية  اشكر األخوة في دائرة شؤون الالجئين على إتاحة الفرصة أصباح الخير
سالمة الذي ورطني في هذا وشكري الجزيل لالخ والصديق سعيد  في العراق في بعض همومهم

يئا عن شعبنا في العراق فقط كنت شعرف ي بصراحة قبل أن أبد بهذا البحث لم أكن أالبحث إلنن
ـ إلاصبحت سيئة بعـد  جيده أيام صدام وأضاعهم أوفي العراق  ن لدينا فلسطينيينأعرف أ تالل ح

ت الكثيـر مـن الموضـوعات ذات    جدا الموضوع وعماق هذأفي  ولكن بعد الخوض ،مريكياأل
 .راق الضروريةوه لي بكافة الوثائق واألحعلى تسلي سعيداألخ شكر فأ ،هميةاأل

  
سـوف أتطـرق   نفسـنا  ، وحتي ال نكرر أن في العراقالموضوع الوصفي للفلسطينييبعيداً عن 

   .البدائل القانونيةتوضيح ل
  

                                                 
4  ����  .��>;�ر :�9�9( و��78 *( ���6ع ا��
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ستقرار انت تعيش حالة من اإل، ك1950في العراق جالية من الالجئين الفلسطينيين منذ عام 
وبمجرد سقوط النظام العراقي في نيسان  جتمع العراقي وحكوماته المتعاقبة،والرعاية من قبل الم

، إثر العدوان األنغلوامريكي على العراق، شهد الوضع األمني والحياتي لهؤالء الالجئين 2003
الفلسطينيين، تدهوراً غير مسبوق، بسبب استهداف هذه الجالية الفلسطنيية من قبل مجموعات 

عن طريق مهاجمة أماكن سكناهم، وقتل العشرات منهم، ونشر الذعر وميليشيات طائفية، 
التهجير الداخلي  إلىساطهم، والقيام بخلق ظروف حياتية وأمنية تقودهم حتماً أوواإلرهاب في 

التي سارعت بإقفال حدودها في وجوههم، وتركتهم  رةواالدول المج إلىلة الفرار واللجوء واومح
لة، تلفحهم شمس الصحراء صيفاً والبرد القارص شتاء، ويقيمون في في المناطق الحدودية العاز

  .أدنى شروط الحياة اإلنسانية إلىي بدائية تفتقر وآخيام وم
  

ضاع الالجئين في العراق، منذ تدمير جامع اإلمام العسكري في سامراء أو تتدهورو  
ة، جعلت الفلسطيني ظهور ميليشيات إرهابية طائفية دمويعد ، خاصة ب2006شباط  22بتاريخ 
. نتقام والبطش وتصفية الحسابات، مع الطوائف األخرى والنظام العراقي السابقين اإلواأحد عن

الحكومات العراقية في مرحلة ما بعد صدام، لم تفعل شيئاً يذكر "ولعل ما يثير الجزع حقيقة أن 
ن المسؤولية عن محنة تتحمل الحكومة العراقية شطراً كبيراً م"، بل و "لحماية الفلسطينيين

الفلسطينيين في العراق، ويساهم عناصر وزارة الداخلية في ما يصيب الفلسطيني من اعتقاالت 
   )5( ."تعسفية وتعذيب وقتل وحاالت اختفاء

  
إن لهذه المأساة الفاجعة، مقدمات وخلفيات وأسباب ونتائج ودروس ومؤشرات متعددة،   

وفي . ومعالجة الجوانب القانونية والقانونية الدولية منها ل هذه الدراسة المتواضعة الدخولأوتح
سبيل ذلك، يتوجب بداية دراسة القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية العراقية التي نظمت 
حقوق والتزامات وواجبات، كل من الالجئين الفلسطينيين في العراق من جهة، والحكومات 

  .العراق إلىلجوء هؤالء  ، عام1950العراقية المتعاقبة منذ عام 
  

وال بد في سبيل اكتمال الصورة، من دراسة وضع الالجئين هؤالء وكذلك واجبات   
نروا، واأل –حمايتهم وإغاثتهم ورعايتهم، من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

                                                 
  .2و1، ص 2006. الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق: تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، ال مفر  5
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ء في اإلطار موقع هؤال إلىوكذلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، هذا إضافة 
ومؤتمر  1965العربي الناظم لشؤون الالجئين الفلسطينيين بموجب بروتوكول كازابالنكا لعام 

كل ذلك، في إطار . المشرفين للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين لدى الجامعة العربية
  .يين في العراقلة البحث عن إطار قانوني ناظم وناجع لحماية ومساعدة الالجئين الفلسطينأومح
  

تبين من هذه الدراسة المتواضعة، أنه يتوجب االعتراف بحقيقة أن الالجىء الفلسطيني في   
وإن مقدار  6العراق قد تمتع بأغلبية الحقوق األساسية من الحكومات العراقية ما قبل االحتالل

رات وبإمكانات وحجم ومدى وأهمية تلك الحقوق الممنوحة لالجئين الفلسطينيين، قد ارتهنت بقد
العراق عبر الحقب المتوالية، وتوقفت وتراجعت وأعيدت ثم توقفت، بسبب األحوال التي عصفت 
بالعراق وبشعبه وبخططه التنموية، جراء الحروب المتعاقبة والرهيبة وصوالً للغزو 

ير ولعل خ. وإنفالت عقال الحرب األهلية والطائفية المذهبية مؤخراً 2003األنغلوامريكي عام 
دليل على ما تقدم، يتمثل في إعداد وإطالق الحكومة العراقية، مشروع إعادة تسكين الالجئين 

وغيرها، وتوقيف استكمال هذه " الدورة"و " البلديات"الفلسطينيين في مجمعات سكنية حديثة في 
عدوان اإليرانية، وتالياً، احتالل الكويت فال –لويات الحرب العراقية أوالمشاريع بسبب ضغوط و

الثالثيني ففرض الحصار الدولي عليه فالغزو األنغلوامريكي والحرب األهلية، بما ترافق معها من 
  .انهيار شامل في بنية النظام ومستوى الخدمات والتنمية وانعدام األمن واألمان

  
إن هذه الرؤيا، تنطلق من مبادىء األمانة والموضوعية، وترد الشكر والعرفان ألهل   

الشعب العراقي الشقيق، وذلك بدون الدخول في طبيعة النظام وممارساته الداخلية، التي  الخير وهم
ضاع الالجئين أوالتدخل فيها، إال بقدر ما تؤثر في  -كفلسطينيين –ال شأن لنا بها وال يجوز لنا 

  .الفلسطينيين هناك
  

عراق، تفرض ويتبين بأن أية معالجة أمينة وصادقة لوضع الالجئين الفلسطنيين في ال  
حقبة الحكومات : ل الموضوع عبر حقبتينأووبضرورة البحث العلمي والمنهجي السليم، تن

لى ووقد تميزت الحقبة األ. ، وحقبة ما بعد االحتالل االنغلوامريكي2003المتعاقبة حتى نيسان 
ن برعاية وإغاثة بل واحتضان هؤالء الالجئين، من قبل وزارة الدفاع العراقية فإدارة شؤو

                                                 
". منحوا جميع حقوق المواطنين، ما عدا المواطنة الفعلية وحق التملك"قد  2003لفلسطينيين في العراق، حتى نيسان تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش، بأن الالجئين ا  6

  .2انظر مصدر سابق، صفحة 
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الفلسطينيين في وزارة الشؤون االجتماعية، وبإصدار قوانين ومراسيم وقرارات حكومية عراقية، 
شكلت إطاراً قانونياً ناظماً وشبكة حماية ورعاية حكومية فاعلة لضمان تقديم الرعاية والحماية 

الجنسية  لالجئين الفلسطينيين، ولضمان ممارستهم للحقوق األساسية للمواطنين العراقيين ما عدا
  .وحق التملك

  
، بكافة عناصر هذه الشبكة 2003عصفت األحداث الدامية في العراق ما بعد نيسان   

منح الحماية، للمعتدين على  أو/ساط الحكومية في التنفيذ ووالقانونية، حتى أن تورطت بعض األ
ومات العراقية ما وقد أبرز هذا األمر، حقيقة تورط وتحمل الحك. الالجئين الفلسطينيين في العراق

تقاعسها وعجزها عن  أو/بعد االحتالل، للمسؤولية عن المحنة الجاثمة على الالجئين هؤالء، و
القيام بواجباتها في حماية ورعاية هؤالء، األمر الذي يتطلب البحث عن البدائل الممكنة عن هذا 

  - :الوضع، ويتبين بأن هذا البدائل، تتمثل في
  
طار القانوني العراقي المتعاقب سابق الوصف والتحليل، بشأن حماية إعادة تفعيل اإل  :الًأو

ورعاية الالجئين الفلسطينيين هناك، والذي كان قد شكل شبكة أمان قانونية للحقوق 
العراقي، الذي  –ونعتقد بأن التوافق الفلسطيني . 2003األساسية لهؤالء وانهار بعد نيسان 

طار والشبكة القانونية، التي تضمن ممارسة جرى مؤخراً، والقاضي بتفعيل ذلك اإل
الالجىء الفلسطيني لحقوقه األساسية عدا الجنسية وحق التملك، قد يصعب تطبيقه فعلياً، 

ضاع المتدهورة في العراق، وضلوع أطراف حكومية ومتنفذة ومليشيات طائفية، وبفعل األ
  .في مخطط تهجير واقتالع الالجئين الفلسطينيين من العراق

  
نروا مع العراق، والذي استثني الالجئين وإعادة النظر ومراجعة اتفاق وكالة األ  :نياًثا

نروا وأناطها بالحكومة والفلسطينيين في العراق من مناطق الوالية القانونية لوكالة األ
عدم  أووجود دالئل عديدة على عجز  إلىإن مدعاة هذا الخيار البديل تعود . العراقية

العراقية في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لذلك االتفاق، والتغييرات الكبيرة استعداد الحكومة 
الحاصلة في الظروف التي أبرم االتفاق إبانها، مما يهدد مقاصده وأهدافه الحمائية 

  .والرعائية لالجئين الفلسطينيين
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اً نروا هي المسؤولة عن مساعدة ورعاية هؤالء الالجئين، وفقواألصل أن تكون وكالة األ  
كانون  8بتاريخ ) 4-د( 302لقرار إنشاءها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم 

ويمثل اتفاق الوكالة مع الحكومة العراقية آنذاك استثناءاً يتوجب إعادة . 1949ل واأل
النظر فيه بعد عجز الطرف العراقي عن القيام بواجباته االتفاقية تجاه الالجئين 

نروا، هي الوكالة الدولية المتخصصة بتكليف دولي وأساس والة األإن وك. الفلسطينيين
. قانوني دولي ناظم، في شؤون الالجئين الفلسطينيين في أماكن تجمعات تهجيرهم وشتاتهم

تقاعس الحكومة العراقية عن تقديم المساعدة والعون والحماية لالجئين  أو/إن عجز و
سراع ببسط واليتها والقيام بمهماتها وواجباتها نروا اإلوالفلسطينيين، يتطلب من وكالة األ

هذا األمر، يستدعي تحركاً ومطالبة فلسطينية، . تجاه هؤالء الالجئين الفلسطينيين
نروا على هؤالء، وفقاً لآلليات القانونية والستصدار قرار دولي عاجل بشأن بسط والية األ

  .واإلجرائية الالزمة
  

وكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية المبرم في كازابالنكا بروت إلىانضمام العراق   :ثالثاً
مؤتمر  إلى، تحت إشراف جامعة الدول العربية، وبالتالي انضمامه 10/9/1965بتاريخ 

المشرفين في الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، حتى يصار من المستطاع بسط 
لفلسطينيين على إخوانهم في العراق، وحتى اإلطار القانوني العربي بشأن الالجئين ا

  .تشارك الدول العربية المضيفة في تدابير وإجراءات المساعدة والحماية لهؤالء الالجئين
  

الطلب من المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة، اتخاذ اإلجراءات والتدابير   :رابعاً
راق وعلى تخومه الحدودية، تطبيقاً لنص الفورية لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في الع

لى في االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين والمبرمة بتاريخ ومن المادة األ) 5(الفقرة 
ويعود السند . 1966، وكذلك البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لعام 1951تموز  28

ي العراق لم يكونوا في يوم أن الالجئين الفلسطينيين ف إلىالقانوني الدولي بهذه المطالبة 
نروا، ولم يعودوا متمتعين بتلك الحقوق التي منحتها إياهم ومن األيام تحت والية وكالة األ

الحكومة العراقية، لذا، فإنهم الجئون وتنطبق عليه كافة شروط ومتطلبات وتعريف 
  .1966وبروتوكول عام  1951الالجىء في اتفاقية عام 
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لفورية والعاجلة، تستدعيها الظروف الالإنسانية الفاجعة لالجئين إن مثل هذه المطالبة ا  
. الفلسطينيين في العراق وعلى تخومه الحدودية، ولكون أن المفوضية السامية تنشط هناك

حين  إلىويمكن أن تكون رعاية وحماية ومساعدة المفوضية السامية مؤقتة وطارئة، 
  .نرواوورعاية وكالة األوضع هؤالء الالجئين الفلسطينيين تحت والية 

  
العمل الجاد والدؤوب إلقناع الواليات المتحدة وبريطانيا وبقية دول قوات االحتالل في   :خامساً

لى عن أمن وحماية الالجئين الفلسطينيين في العراق والعراق، بأنها هي المسؤولة األ
مالجىء  إلىهم وإن تعذرت وتمنعت وتذرعت فإن عليها نقل. الحكومة العراقية إلىإضافة 

وليس هناك أفضل من األراضي الفلسطينية لذلك، ليصبحوا تحت والية . ومالذ آمن
نروا على األراضي الفلسطينية وتحت السلطة الوطنية كدولة مضيفة لالجئين واأل

ديارهم والتعويض عن خسائرهم وفقاً  إلىحين ممارستهم لحق عودتهم  إلىالفلسطينيين، 
  .د العدل واإلنصافللقانون الدولي وقواع

إن تحقيق مثل هذا البديل والخيار، ممكن بجهود عربية وعالمية ودأب فلسطيني متواصل،   
حتى تقوم تلك األطراف الدولية العاجزة عن حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق، 
 بحمايتهم لدى شعبهم وأقربائهم وذويهم، بعد إقناع إسرائيل والضغط عليها من أجل تنفيذ

  .الخيار األفضل والممكن واألكثر إنسانية/هذا البديل
  

إن الجرائم المرتكبة بحق الالجئين الفلسطينيين في العراق، تستوجب المساءلة وإيقاع   :سادساً
المسؤولية الدولية على دول قوات التحالف لالحتالل وكذلك الحكومة العراقية، وفقاً 

. من اتفاقية جنيف الرابعة 146المادة  لمبادىء وقواعد المسؤولية الدولية، وخاصة
ير أوفالجرائم المرتكبة بحق هؤالء، تجري ليس فقط من قبل المليشيات الطائفية، بل ومغ

 78فمثالً، اقترفت نحو . وزارة الداخلية العراقية وبحماية ومشاركة قوات االحتالل
حت ما أوتر 2007لعام اعتداءاً وحشياً ضد الالجئين الفلسطينيين خالل شهر كانون الثاني 

 7. بين الخطف والقتل ومهاجمة المنازل والتهجير واإلرهاب والتنكيل بهؤالء

  
  : سالمةساجي 

                                                 
  .7، ص 18/2/2007انظر ملخص تقرير أصدرته دائرة الجئي الشتات التابعة لوزارة شؤون الالجئين الفلسطينية، صحيفة القدس المقدسية بتاريخ   7
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  .الرجوب لكلمة االن للواء جبريل، اعطي الى هذه الورقة المعمقةشكرا  للدكتور كمال قبعة ع
  

   :)8(الرجوبجبريل 

   :لهأمن المسجوانب  ساتحدث عن ثالثة ،كتب ورقةصباح الخير، لم أ
  اتصاالت التي قمنا فيهمجمل اإل: لىواأل

أن   فترضلمعالجة المشكلة، الم ليه صحيحةزيارتنا وما أعتقد أنه من الممكن أن يشكل آ: والثاني
راضـي  ود الفلسطيني على األوجلل عن الجوانب القانونية والتاريخية خوة الذين سبقوني تحدثوااأل

 ريبات التي يـدفع سبعض المغالطات وبعض التبعض المسائل و يحضتو إلىنا مضطر أ ،العراقية
ليـه  يجـاد آ عمل علـى ا أن أ دين في العراق، طلب مني الرئيس قبل فترةوالموج نالالجئو ثمنها

الحـق   خـر أي شخص آ أوأنا أملك ال بأنني اعتقد  ناوأ ،الفلسطينيين في العراق لمعالجة مشكلة
نا حصـلت علـى   ، وأعالماإلفي وسائل  يجد له مكاناًوضع الناس ومصير الناس كي تالعب ببال

حصل عليه من دائـرة شـؤون   ، وكان من المفترض أن أالملف من الرئاسة حول هذا الموضوع
 اًتضمنموحتى اليوم  1948 ذمنفي العراق  ني بملف الوجود الفلسطيني كامالًتزودالتي الالجئين 
التطور القانوني المرتبط بـالوجود  و ،للتعذيب تعرضوا أولية مهمة للناس الذين عذبوا أوشهادات 

راف العربية طباتصاالت مع كل األ ي قمتالمتوفرة ل،ق وبموجب المعطيات الفلسطيني في العرا
قـد  و ،ين فـي العـراق  الفلسطينيانقاذ  أوضاغطة  لحماية  ن تشكل عناصرية التي يمكن ألووالد

   ،حتماالتا أوخطة انقاذ وفق ثالث خيارات  عرضت على الرئيس
   .راضي العراقيةمن األ إخراج الفلسطينيين :ل وهو المفضلواألالخيار 

  .لهم داخل العراق منتوفير مكان آ :مقبولالالثاني وهو الخيار و
  .ماكن تواجدهمألهم في  من واستقرارهو توفير أ :مفروض عليناالثالث وهو ال والخيار

نا بموجب ذلك مفضلة، وأخيارات كثاني لال وواألعلى الخيار  ىبقوأ الرئيس شطب الخيار الثالث 
 مجلس على غرارلقاء مع مستشاره والذي هو منسق  الرئيس العراقي وعقدت اتصلت مع مكتب

ت مع وزير الخارجية المصري والتقي العربية والتقيت العام للجامعة مينباألالقومي والتقيت  مناأل
ثت مع الروس الذين وتحد ،في الحل درة على التأثيرق أوردنية التي لها عالقة أيضا باألطراف األ

  .وما يجري في العراق قليميةاإل جزء من المعادلة يضاًأرانيين الذين هم يمع اإل بدورهم تحدثوا

                                                 
�� *( ا��2اق  8�=�  .'-� ا�C1J3 ا��Iري ��Bآ *>F، ��"ول ا��*� ا�,�1<�=( ا�1D3? �� ا��$��3B� Cد '�Aس �3>��2 �1? ا�,�1<
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مرتبطة قليمية الواإل طراف الدوليةجهد مع األقمت بنني عملت خطة وبأنا افترض حال أ ةعلى أي
  .راضي العراقيةالفلسطيني على األ بالوجود مايداني وإبالنشاط الم أوما بالنظام السياسي إ

نقاذ الوجود الفلسطيني ه إلليالمسؤولية والبحث عن آاإليجابية والشعور بعلى من هناك  حد أ نكا
ـ  بأ قتراحا ن كان هناك، ولكهناك اعي نه ال بد من رسالة علنية لمجموعة مكونات النظـام االجتم

 ،العـراق  إلـى يقوم بها فلسـطينيون   خالل زياره فلسطينيةوالسياسي والطائفي في العراق من 
 وكمـا قلـت   ،على الرئيسات التي بين يدي المعلوم ل االحتماالت والخيارات وكلك وعرضتُ

  .راضي العراقيةمن  في األآر مكان توفي أو راضي العراقيةيار إخراجهم من األتمسك بخ الرئيس
لجنة الالجئين في المجلس  العراق وكان معي رئيس إلىوحملني رسالة للرئيس العراقي، وتوجهنا 

انـور   .حمر فرع العراق دسماعيل ابو على ومسؤول الهالل األوا ،موسى ابو حميد .د الوطني
الذي أكد  حيث التقينا مع الرئيس العراقي ،العراق إلىذهبنا  ،مرافق معي إلىضافة باإل ،دهواالعو

   :على نقطتين
  . يين هو عار في جبين كل العراقيينصل مع الفلسطينان ماحصل وما يح: لى واأل

نسانية تقع على عاتق كل ان حل هذه المشكلة مسؤولية أخالقية وإسالمية وقومية وإ: يةالمسألة الثان
  . العراقيين
الـرئيس  لية حل، وذكـر  آفي وفدكم من أجل إيجاد  جندوجود حل فأنا م في حال عدم: وأضاف

 ن تمسـحوا ة بالموضوع أمامنا وقال لهم إما أمع كل من له عالق حلول عملية ومنطقية، وتحدث
  ....ولدي المكان  نا بذلكهذا العار كعراقيين وإما سأقوم أ

وفي اليوم التـالي صـدر    ،خوان جاءوا بعدنا من خالل نسيبه وسمعوا نفس الكالمويمكن أن اإل
الرحمن واتفق مع الرئيس  اسعد عبد.دتصريح في صحيفة الرأي االردنية عن وجود وفد برئاسة 

م تعرفون مـاذا  نتاق، وهنا قامت الدنيا ولم تقعد وأالعراقي على توطين الفلسطينين في شمال العر
االف خليلـي يرغبـون فـي     10ذا سمعوا بأن هل جنين إتعني كلمة توطين وأنا متأكد اآلن أن أ

   .زمة في كل جنين والعكسفسوف تقوم أ ،التوطين في جنين
له الدكتور قبعة بأن الحكومات العراقية اواعتقد بان ماق اني، بأنه قيل حول منح جنسيات،ل الثخلال

مع الفلسطينيين بوتيرة كانوا الذين لم يحبونا فقد  أوحبونا ، سواء الذين أ 2003سنة  إلىمن الملك 
زاء التواجـد  من السياسة العراقية القانونيـة إ  جزءاًلم يكن ابداً يجابية تصاعدية، ولكن التجنيس إ

الفلسطيني في العراق، وهذا مرتبط بالقضية الفلسطينية والقرارت الدوليـة وقـرارات الجامعـة    
  . نين القانون العراقي يقوم بتجنيس كل العرب ماعدا الفلسطينياآل ، 1948 العربية بعد سنة
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  وجـودة نقاذ الجالية الفلسطينية الممل تصحيحه لصالح مشروع إآنا أو على كل حال حصل خطأ
وإلنجازها وتحقيققها  ،مازالت هي الخيارات الممكنة ن الخيارات الثالثةافترض بأنا في العراق، وأ

 ن يعالج هذا الموضوع بتعقلورشة عمل بعيدة عن الفضائيات واألضواء وأن يكون هناك أتمنى أ
ع ثمنهـا  ي منا يدفأن كل كلمة يقولها أ وأعتقدد سمعت من قيادات عراقية قف، وبصوت منخفض

ليعرف كيف يفكر دراكه نسان وعيه وثقافته وإخر، ويجب أن يضع اإلآفلسطيني يعيش في مكان 
  . اآلخرون

ت وأنا ريد الدخول بالتفاصيل، وأرجوا ان يكون هناك ورشة عمل وخلية نحل وتكرار للزياراأ ال
ا حقيقة وبمنتهى اي جهة مرتبطة بهذا الموضوع، فأن أوي وفد من دائرة شؤون الالجئين جاهز أل

عالم، فهذا الموضوع ال يعالج لوسائل اإل تسريبي أالعراق دون  إلىذهب األخوة كان بودي أن أ
يال بالتالي نريد ان نخفض صوتنا قل بالفضائيات، بل المطلوب التفكير في كيفية انقاذ الموجودين،

نتسـلمهم  حتى ال يد الحياة على ق وناليزال نونريد ان نطور خطابنا قليال على األقل من أجل الذي
   .تصويبإلى ق، والذي حصل يحتاج في صنادي
سواء  طرفبأنه اليوجد أي  في دائرة شؤون الالجئين تعلموننكم ، واعتقد ألوللخيار األبالنسبة 

  . غيرها تقبل باستضافة مؤقته للوجود الفلسطيني أوالدول المحيطة بالعراق 
ن تـتم مناقشـة هـذا    مـل أ آراضي العراقية، وداخل األ نآموهو توفير مكان : حتمال الثانياإل

ث في اإلعالم عـن  تحدفعندما تم ال، في اإلعالمولكن ليس  ،الموضوع ومتابعته حيث هو ممكن
 15، الالجئين الفلسطينيين بشكل دقيـق  حد يعرف عددفال أالتوطين حصلت أزمة لدى األكراد، 

نقـاذ الفلسـطينيين   غم من ترحيبهم واستعدادهم إلى الركراد علألا الخبر استفزغيره وقد  أولف أ
أينما كان وانتم ن هذا المقطع الذي اسمه توطين، استفزازي ، وأعتقد ألمساعدة ل وتقديم كل مايلزم
نـرفض وال   نوخرى، ونحن الفلسطينيلوجود الفلسطيني محاصر في مناطق أن اتعلمون كذلك بأ

في العراق بل في فلسـطين،   أوسوريا  أوفي لبنان  ن قضيتنا ال تحلنقبل التوطين ألننا ندرك بأ
نه تـم عقـد   وباختصار فإ ،يوجد تعبئة وتحريض وديموغرافيا ومصالح واجنداتوفي كل مكان 

تفاق علـى  راضي العراقية وتم اإلجلسة شارك فيها كل من له عالقة بالوجود الفلسطيني على األ
السفير وقيـادة   إلىضافة ومن كل جهاز باإلدوب من كل وزارة لية اليجاد لجنة يشارك فيها منآ
ـ لالية ومستشار الرئيس العراقي السياسي واسمه جالل ماشطي وهو منسق هذه الجال  ةجنة لمتابع

تي تحدث البطاقة الوالمعيشية  واألوضاع واستقرارهم الفلسطينيةالجالية من تنفيذ قضايا مرتبطة بأ
ـ عاقة وكذلك الصحة وعنها سعيد وتجديدها دون إ ذ مجلـس الـوزراء   التعليم وغيرها، وقد اتخ
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ليـة  آس ووفـق  يالعراقيين باستثناء مسالة التجن جماع بمعاملة الفلسطينيين مثلالعراقي قرار باإل
مـرتبط  الحات ومثلما قلت العمل على الخيار الثالث واقترإلا اًعرض، طبتجري متابعتها على األ

، بسبب التصريحات ل وهو خيارنا المفضلوخيار األلية لتطبيق الآبعجزنا وعدم قدرتنا على ايجاد 
حول موضوع كردستان والتي سببت إرباك، ويمكن في أماكن أخرى ولكن ذلك ال ينـاقش فـي   

الثالث فكما قلت بأن الحكومة العراقية أخذت قرار بإجماع وزرائهـا  اإلعالم، أما بالنسبة للخيار 
راق التـي  والجئين في عمان وكل األلاشؤون ، طبعا احضرت رسالة وسلمتها لدائرة ...ن على أ

خـرى  مان ونسخة للـرئيس وأ عمكتب الدائرة ابو بكر في  إلىحضرتها معي سلمت نسخة منها أ
ة سالمطالبهم وكذلك ر أوبشروط حياتهم  ةي شخص وهي متعلقلعزام األحمد ومستعد تسليمها أل
ف عليها رنحتاج لخلية نحل تشنا بأنخرى أمرة  بو مازن، وأكررالرئيس جالل طالباني للرئيس أ

 بمـع المنـدو   ...الت مع كل من له شأن في هذا الموضوعاالجئين وتجري اتصلدائرة شؤون ا
   .3\3ق على عقد جلسة للجامعة العربية في فواتُ ،مم المتحدة وجامعة الدول العربيةي لألمالسا

  
 جراءة في عمان إلر مدير الدائرغا ومعه ابو بكزكريا األ. يذهب دفروض أن ممن الاعتقد انه و 

مان النه يوجد أناس وبمجرد لكتعلى درجات السريه وابأ الجهود نوكطار ولتاتصاالت في هذا اإل
سـباب  فعـل سـواء أل   ا بردةأومشكله الفلسطينيين في العراق بد علموا بوجود اتصاالت لحل نأ

ثر من ذلك، بل يجب اسـتمرار  ، أنا ال أريد تعقيد الموضوع أكيدولوجيةأ أوشخصيه  أوسيه سيا
جـل انقـاذ الجاليـه    أ مـن  دوليهال أوقليميه إلامع األطراف  اإلتصاالت مع األطراف والتواصل

دائـرة المندوبيـه    نصاف خارجولإل دين هناكووللموج دنىولكن الحد األ ،الفلسطينيه في العراق
 يضـاً أ ،اذا طلب مـنهم  ة ماديةأي مساعد في اإلمارات أبدوا اإلستعداد لتقديمفان األخوة الساميه 

ن هذا الموضوع ليس هو وأنا اعتقد بأ ،مادية مطلوبه ي مساعداتأ تقديمستعداد لاألتراك أبدو اإل
ويجـب ان   ،بغـداد  إلىوصول الوفد  منأوفر وأون وأنا مستعد أ فبامكانكم تشكيل وفد ،المطلوب

ك متابعـة مـع   ن يكون هنايجب أد والموجو ل مع الجالية ومع النظام السياسييكون هناك تواص
مع  ااتفق عليه األسس التيمن  لتطبيق الحد األدنى ومن خاللها ومن خالل وجهاء الجالية السفارة

رغبـه   ناجـد ووقد  ،اقية والتي اصبحت قراراتها سارية النفاذ في السياق الرسميالحكومة العر
على لعراق في ا جود الفلسطينيالولتعامل مع نظام الحكم لي خرين فصادقه من جانب الرئيس وآ

نـا  وأ ،والخدماتي تعليميلاالمعيشي والصحي و استقرارهم من أجلنساني والعمل قي إخالأساس أ
  .أي اسئلةبب رحأ
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   :سالمة ساجي

تصـاالت التـي   حول آخر اإل يمة، وعلى المعلومات القخ جبريل لهذه الكلمة الصريحةلأل شكرا
والتـي بالتاكيـد   حات اعلى االقتر العراق، وكذلك اشكرهجرت بخصوص اخوتنا الفلسطينيين في 

الفلسـطينيه  ووضع اليات لتقوم الدائرة وبالتنسيق مع الرئاسه  ،سوف تكون محل اهتمام ودراسه
نروا، والسورية ومع األ أوالحدود االردنيه  أوانفسهم سواء داخل العراق  ينتصال مع الفلسطينيلإل

  .ه ومفيده وستثير لديكم الكثير من القضايا النقاشيهكانت جيد على كل حال فالمعلومات
  
مسؤولة ملف الحماية في المفوضية العليا لشؤون الالجئين،  الفارون للسيده ميشيل طي الكلمة اآلنع

فـي   لنسمع منها حول دور المفوضـية الجهة التي تتعاطى مع مشكالت الفلسطينيين في العراق، 
   .العراق

  
  : )9(الفاروميشيل 

والذين كـان   ،مل لحماية الفلسطينيين في العراقتع UNHCRالعليا لشؤون الالجئيين وضية المف
الـف   15 اليوم وبعد يوجد، الف فلسطيني 34 حوالي 2003في عام  حتالل العراقعند إعددهم 

   .فقط
المفوضيه منظمة انسانية ، وحيث يتعرضون إلعتداءات بغداد في منطقةن يعيش معظم الفلسطينيي

، ليس من مسـؤوليتها فهو من األفي خدمات الصحة والتعليم واصدار بطاقات الهوية، أما  تساهم
يم وسـائل الحمايـة   لتقد الجنسيات لقوات المتعددةتوجيه الدعوة ل الممكنن فيما إذا كان م ناتحدث
  . الالجئين ءلهؤال منواأل

الرويشيد ت الفلسطينيية مثل في المخيمابعد طردهم من بغداد  يينلفلسطينالحماية ل المفوضيه توفر
  .صحيهالرعاية الو الغذاءماء واللهم وتقدم 

 إلـى  مخـيم الوليـد   في الفلسطينيين الموجودين لأن ترحطلبت المفوضيه من الحكومة العراقية 
يهـا، وتقـول   تـرحيلهم ال  توافق علىالحكومة السورية لم لكن ، بغداد إلىهم أن تعيد أوسورية 

توفير الحمايـة لهـم   بسبب عدم القدرة على  لة صعبةبغداد مسأ إلىعادتهم الحكومة العراقية أن إ
  .هناك

                                                 
   .المفوضية العليا لشؤون الالجئين في مسؤولة ملف الحماية 9  
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فلسطيني، وفي  19 سوريا في ولهمخيم الودخل إلى  ،ردناأل إلىرحلوا  الجئ فلسطيني 1000
الجـئ   354 السـورية  ف على الحـدود مخيم التنيوجد في فلسطيني، و 280دخل   2006يو ما

  .ليدفي مخيم الو 2406و  فلسطيني،
  

 نقلمكانيه في إوبحثنا  ،بغداد إلىالجئين في مخيم الوليد ترحيل ال بسبب إعادةالقلق العميق نشعر ب
عابهم فـي  يستمكن إكان من المإذا وفيما  ،غزة والضفة الغربيةقطاع  إلى في العراقن الفلسطيني

المهـم   إن، العـالم من  عابهم في أماكن أخرىيعادة توطينهم واستإ أو، رة للعراقواالمناطق المج
  .من هؤالء الالجئينوضية هو ضمان أبالنسبة للمف

لذلك يجب تكثيف المساعي لحمايتهم ومسـاعدتهم،   ،ن في العراق يتعرضون للخطرإن الفلسطينيي
  .تحدث اليكملاوشكرا لكم لهذه الفرصة التي أتاحت لي 

  
   :سالمة ساجي

فوضية كمنظمة دوليـة كبيـره   ن المد بأ، واعتقضورك ولهذه المعلومات وللمشاركهشكرا لك لح
  .ردنساعده انسانيه كبيره للفلسطينيين في العراق، شكرا لقدومك من األلتقديم ممؤهله 

 ،يقة واحده للسؤال ودقيقتان للتعليقق، يسمح فقط بدن دور المناقشةخوة األعزاء، اآلت واألخوااأل
ـ  سلا ،للجميع تاحة الفرصةالعدد كبير والوقت محدود، فيفضل إف  ،ةؤال ال يستغرق اكثر مـن دقيق

  .كثر من دقيقتينتحتاج أل ت اذا تليت بشكل مركز لنوالتعليقا
  

  : )10(ايباالخ يوسف الش

الجئين الفلسطينيين ال الن بأسب اليك تصريحات لقد نُ: لوالسؤال األبو رامي، لدي سؤالين لألخ أ
يحات، ما مدى دقه هذه هذه التصرلالجئين غضبهم من  يضا، ونسب أيرغبون بالخروج من بغداد

  .؟االخبار
سفر التـي  الفي العراق هم من حملة وثائق  ن عدد من الالجئين الفلسطينيينأ نعلم: السؤال الثاني

الـدول العربيـة   هؤالء الحاملين لوثائقهـا ف  بلكي تستقمصر  حثلماذا ال يتم  ،اصدرتها مصر
  .سفر الصادرة عنهاحاملي وثائق ال تستقبل مثل سورية ولبنان خرىاأل
  

                                                 
����ة ا��Pم 10  
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  :الرجوبجبريل األخ 

 نسـيج الهـم عاشـوا هنـاك وسـاهموا ب    أنفقد قلت  ،في موضوع الراغبين وعدم الراغبين الًأو
  .ن تسمح لهم الظروف بالبقاءأ ىتمنوأ ،قتصادي والسياسي العراقياإلجتماعي واإل

ـ   عتقد، فأنا أسبة لموضوع غضبهم عليما بالنأ ود دون التحـدث  بأنه كان يجب أن نـذهب ونع
، علم لماذا ذهب ذلك الوفـد آلن ال أا ىنا حتفأ ،هما وفد مزورين أحدوفدبزدواجية واإل ،عالمباإل

ظروف كارثية  القة العظيمة والتي تعيشمهذه الجالية العال أريد ل ولكن ،رغب بالذهابولم أكن أ
  . ة ألجندات شخصية واستثماريةتكون ضحي نأ ،يةوامأس

لم يسـمع مـنهم ال    إن من، ن تلوم الشعب الفلسطينية أن تغضب ومن حقها أمن حق هذه الجالي
صاف ولكن أوريد ان أعطي وال أ ،ناه التي يعيشونهاان يصف حجم األلم والحسرة والمعأيستطيع 

يعـودوا   ، فهم لمحافظ عليها بالتواصلين ب أيجن الظروف والتجربة الحياتية بأ قلتأنني أعتقد 
 صحاب نوايا سيئة ويفسرونولكن هناك أ ،م أنهم يتمنون العودة إلى وطنهمفلسطين رغ إلىاآلن 

يت فـي  ي سـع ننا بتقديري بـأن لت في حدود مسؤولياتي في مهمة، وأنا عمعلى كيفهم، أ األمور
ن ي جهة حتى دائرة الالجئين ويجب ألم أتصل بأ نا شخصياًأ ،ضواءعن األ معالجة المهمة بعيداً

لية لتطبيق تم االتصال مع كل العالم اليجاد آن ي، ويجب أل والثانيوار األالخيالحل في إطار يتم 
ولكن لـدي معلومـات    ،ريد الدخول بالتفاصيلال أبأنني نا قلت أ ،في مطبات الوقوعدون  الحل

د ال يسمح لهم أحد بالـدخول،  ناس على الحدوالسياق العام على األقل يوجد أ وفي ،وقاعدة بيانات
حـوالي  ب واقعيين ومنطقيين في معالجة هذ القضية الخاصة ا لن تساعدنا، فلنكنا شتائمنيضلكن أ

اع والظروف المعيشـية  وضنفس األ ألف فلسطيني حياتهم معرضة للخطر، واستمرارهم في 15
د عناصر ضاغطة وصراعهم مع غريزة حب البقاء وحماية كل شخص لعرضـه وابنـه   ووجو

ـ  إلىعناصر ضاغطة تؤدي  فكلها ،وزوجته واخيه وتعليمه ومستقبله ى فـي الجانـب   تأثير حت
خطـة عمليـة    إلـى دانة والتنديد يجب ان ننتقل من مرحلة اإل يفأنا برأي ،السيكولوجي لكل منهم

واألخـذ   ن يكون في مرحلة واحدة ولمرة واحدة وخـارج هـذا الشـد   جب أنقاذهم ي، وإنقاذهمإل
   .والعطاء

  
  : )11(مقبلابو علي 

                                                 
11 )=�  '-� ا�C1J3 ا��Q=( ا�,�1<
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ناه هذا الشعب الفلسطيني، انظمـة  ان يستفيد من معوحتى اآل 1938منذ  ،رسميالبي عرالنظام ال
هـي التـي    الم الشعب الفلسطيني، هذه األنظمةآناة واكرسي الحكم تحت عنوان مع إلىوصلت 

ن نتكلم هنا ومع بعضنا نريد أن نتكلم، ولكن نريد أ خ جبريل يقول الاأل ،ذبحت الشعب الفلسطيني
 ناة الشعب الفلسطيني، ماهو النظام الحالياهؤالء الذين يتاجرون بمع البعض ويجب ان نؤشر على

ي من مسؤولية الحكومة العراقية، األخ جبريل ذهب عند أن األفي العراق، تقول السيدة ميشيل بأ
ال يملـك قـرار،   وحتالل االمريكي اليملك صالحيات وتابع لإلالذي ار الرئيس العراقي زجهة، 

 حيـث ، فالنظام هو نظام المحتـل،  حتالل في العراقبر لألمريكان واإليجب أن يقدم خدمات أكو
ثانيا من  ،فالسؤال هو أي قانون يحكم ،في العراقداري الفوضى واإلنفالت السياسي واألمني واإل

   .فراعنةكلف اسعد عبد الرحمن وصديقه ال
ميشيل  كما قالت السيدهف ،يد حماية شعبنا الفلسطينينرفعال  ،مهمة جدا  ثانيالل وواأل ناقتراحاإل

فيه في اليوم الذي غادر ف، والوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ،للخطربان الفلسطينيين يتعرضون 
، وإبن شقيق أحد ضيوف الورشة استشـهد  محامي فلسطينيين من بينهمجبريل بغداد اعتقل ثالثه 

   .هناك
سـتنكار والشـجب   عن إطار اإل ، ولم يخرجن الموقف الفلسطيني كان مستهتروأريد أن أسجل بأ

كثر سخافة أ والموقف العربي ،بو راميأ خل مهمة رسمية جدية هي التي قام بها األأوو ،والندب
، حزابنا وقواناأعلى و ،سالميواإل ا الموقف الفلسطيني والعربي، وعيب هذمن الموقف الفلسطيني

التوصـل  من أجل  مية ودوليةلمعنية فلسطينية وعربية واسالجهات االالمطلوب الضغط على كل 
  .حمايه فعلية جدية لشعبنا وليس حماية اعالمية وشكرا يوفر حل إلى أي

  
  .راقوخ جبريل واصحاب األيعقب األ ، ثم سوفأخرى مداخلة :ساجي

  
  : )12( عودة خت امينةاأل

 9،46واتفاقات جنيف فـي المـادة    حماية الذي نركز عليه كثيراًموضوع ال إلىتطرق أريد أن أ
ولكن السؤال من الـذي   ،حيرني من الناحية النظريةي، وذلك التي تطرق لها الدكتور كمال قبعةو

 ؟تفاقيـة اف والدول التي يجب أن تضع آليات لتطبيـق هـذه اإل  طروأين األ ؟وضع اتفاقية جنيف
 ، حيث السرائيلية ال تلتزم بها ولنا تجربة مع اإلحتالل اإلحسب المواد المطروح فالدول المحتلة
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 ،تفاقيـات اإل هن تعمل على تفعيل هـذ المتعاقده أ طراف، بالتالي فعلى األباتفاقيه جنيف يلتزمون
  .السياسي رالقرا صاحبة ينيةالرسمية الفلسط اجتماع طارئ من قبل الجهات إلىويجب دعوتها 
علـى   مام الفلسطيني الذي لم يكن كافياًهتإلى حد ما مع األخ أبو على باإلتفق أ: خرالموضوع اآل

، غزهفي قتتال ، ربما بسبب األحداث واإلالذي هو في شبه غياب الشعبي وحتى يالرسمالصعيد 
ت وبـدأ  عديدةعاليات ف تنظيمضاع الفلسطينية الداخلية بدأ اإلهتمام حيث تم واأل وربما بعد ترتيب

ع بالموضـو  المهتمـة جهات ال أن يتم حشد ، وأقترحبنشاطات في هذا الموضوع سساتؤسلسلة م
رفـع توصـية    من الضـروي و ،هلنا في العراقلتقديم مساعده أل وتنظيم لقاء يشارك فيه الجميع

ـ    سطينيين في العراقمساعده للفلاللقائمين على ورشه اليوم للعمل على تقديم ل عبنا مـن قبـل ش
  .الفتات أوشعارات  أوقضايا رمزيه  دنىاأل ولو بالحد ،الفلسطيني

م بالطفل الفلسطيني فـي العـراق   هتمايوم الطفل الفلسطيني، واإل مه مثلكذلك يوجد مناسبات قاد
حـتالل   اإلعلـى  عام   40، كذلك يوجد عندنا هايرهم من هذه الحاله التي يمرون بيتم تحر حتى

  .نشاط ضد االحتاللينباالسرائيلي فلنعمل 
  

  شكرا لك :  ساجي
  

  : حماد

  ، تمرشكر القائمين على هذا المؤليكم، أالسالم ع
حدث في العـراق  يما إن  ،صبرا وشاتيال كما حدث في وهي ساخنه حداث التركيز على األ بيج

 أرجو ،والرباعية حاليا منتم استغاللها في الجمعية العامة ومجلس األة لو يخدم القضيه الفلسطيني
يجب التركيز على القـرار  خ جبريل الرجوب ع كل التقدير لألم ،في التوصيات وضع هذه النقطه

، والـذي  مناضـل المعطاء العالقة التاريخية مع الشعب العراقي التحدث عن  ، واألخ سعيد 191
  ، يحصل اآلن يجب أن ال يشكل قاعدة للحقد

  .اً، وشكرنسانيهحيه إليس عوده الالجئين نا، أنسانيةركزت على الناحيه اإل خت ميشيلاأل
  

  : الرجوبجبريل 

 نريـد  ،للشعب الفلسـطيني المؤقتة  العاصمه السياسيهياسيه في انت عنوان الهوية الس بو علييا أ
علـى كـل المسـتويات    جراءاتنا فعل هنا وما هي إتفكر فيما نن ، أنا افترض أخليه عمل جديه
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حمايه هؤالء الناس الذين يعانون في كـل  غماتيين وواقعيين بما يضمن ان نكون بر، وألوياتناأوو
  .حياتهم اليوميه على مدار الساعه جوانب

  
  .ه ميشيل فيما اذا كان لديك تعقيبسيد:  جيسا
  

  :الفارو ميشيل

، ولكنها والحكومة العراقيه مطالبه بتوفير الحمايه جداً سيءووضع الفلسطينيين في العراق خطر 
، لذلك ليس من السهل عمال العنف المنتشرهفي ظل أ ونقتلن توفر هذه الحمايه حيث يأعجز من أ

  .ي شكلالمهم حمايه الفلسطينيين بأراق ولكن من ي طرف في العتوفير األمن أل
  

  : الزبري تيسير

دور السياسـي  طار الوكان يجب أن يكون هذا العمل في إ ،نشاط دائره شؤون الالجئينلقد تأخر 
الدول  إلىتهجيرهم  أوبقتل الناس  ضاع بالنزف سواءو، حتى ال تستمر األللدائره في وقت مبكر

  .حصل االنروبا كما يأو أوره والمجا
، فالجميع عاليهكثر فاً أدورالوطنية  والسلطهالفلسطينية من الدائره ومنظمة التحرير  نالمطلوب اآل

  .رأشه ثالثةسنوات وليس  ثالثةعمرها التي مأساه هذه ال بإهمالحد قد تأخر وال يوجد مبرر ألي أ
  

ئين في جد مخيمات لالجالشارع فيو إلىنقل هذه الحركه  جلأري من ياهدور جم إلىونحن بحاجه 
رافق ل عنصر ضغط يتيك الناس في الشارع لتشكيتحرمن الملح و ،ردن وسوريا وفي فلسطيناأل

، ولكن نريد سيئه ضاعهاأون الحكومه منقسمه وعلى أوافق نا م، أمع جهد دائره شؤون الالجئين
  .ن نخلق حاله للضغط بجانب الحركه السياسيهأ

معنيين فنحن غير العراقية، ن نهاجم الحكومه سانيه أنب تكتيكيه اسباخرى ال يجب وأله أيوامن ز
نب وليس مقاتله الناطور، حن نريد ع، فنالسنه أو ليس مع الشيعه ، ونحنفي المالكي وال الطالباني

 أومـه  الدخول في قضـيه الحكو  عن رقبه الشعب الفلسطيني وليسهو رفع السكين  هدفنالذلك ف
  .يهأن لكل منا ره، رغم أآخر إلىالشيعه و أوالسنه 

 تركيـب ن أ إلـى ضافه فباإل ،تحرك الحقهناك كون ن ي، أتمنى أخ ابو راميطه االخيره لألالنق
بشيء أسعد يصرح  أنومشكله  ،رباكسين يسبب اإللفلسطينية يخلق مشكله فإن وفد برأا الحكومه
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مام بهذا الموضوع مـن  هتم اإلتوتتمركز وي ن تتوحد هذه العمليه، اتمنى أخرأبو رامي بشيء آو
   .كافه المستويات

  
   :)13( سيف رياض

؟ يوجد خطـه  ماذا يجري اليوم في بغداد يس عن الماضي،ولعن المستقبل تحدث مساء الخير، سأ
 ي، وفلسـطيني أشـهر  ثالثـه أو شهرين الحملة لمدة قد تستمر فحساباتهم ل اًووفق ،مريكانأمنيه لأل

الفرق في الرقم ، والف 15يوم الالعراق ال يتجاوز عددهم  عند سقوطالف  34العراق الذين كانوا 
المغادرين  ومعظم ،بالخروج متهاامكاني مسمحت له نوج بوسائل متعدده والذيرهم من استطاع الخ

بل الخطه األمنيـه مصـممه    ،منيه ومؤشرات فشلها بدأت تتراكمالخطه األ سوريه، إلىتوجهوا 
ايـران   مـع صـراع  الاباتهم السياسيه والتي لها عالقه بمريكان، والسبب حسللفشل من جانب األ

 ،الحي الفلسطيني الرئيسي في منطقه البلـديات يقع وفي قلب بغداد  ،للسيطره على العراق وبغداد
مريكيـه  اآلن ألن القاعـده األ  حصل فيها مجزره كبيره حتىحد ما لم ي إلىولحسن حظ البلديات 

أمنيه، لذلك فأن األحزاب المواليه إليران يبدوا أنها لـم  رات عسكريه واره لهذا الحي والعتبوامج
غلـب الضـحايا    أن أ وهذا ما يفسر ،ن تاخذ راحتها للفتك بهذا الحي الفلسطيني في بغدادتستطع أ

ولسـوء   دين بشكل متناثرومن خارج هذا الحي الفلسطيني والموج همربع السابقه في السنوات األ
   .أخطن الوالزم هم في المكان الخطأحظ

ذا شخصـنا  اآلن الجاليه الفلسطينية طوال األربع سنوات الماضيه، وإ ىحالة الخطر دفع ثمنها حت
مـام  فـنحن أ  ،اللون االحمر إلىانتقل من اللون البرتقالي  الذيالراهن والمستقبل القريب  الوضع

لـديات   شبح مجزره جماعيه تكون كصبرا وشاتيال مضاعفه في الحي الفلسطيني الرئيسي في الب
حالمـا تسـعى    وهذا مرشـح تمامـاً   ،منيه والسياسيه في العراق وبغدادحالما تتفاقم الفوضى األ

  .ي البلدياتحالرصافه ووحزاب المواليه اليران  للسيطره على بغداد األ
 ،ضـوع زمه وطنيه لمتابعه هـذا المو أوخليه عمل  إلىو لمرجعيه لمتابعه الموضوعبحاجة نحن 

الذي يهمنا من هي الجهة  ،ن ال تستمر مرجعيه الموضوع بالضياع، يجب أنوبحاجه لنكون عمليي
ن خطر المجزره الجماعيه في بغداد للفلسـطينيين  لتي تتابع هذا الملف بشكل فعال ألالفلسطينيه ا

 .ثالث أوستكون خالل شهرين 
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)14(مصطفى شتى
 

شبكات  أسيستلعالم حيث تم لعراق حمالت فلسطينية في ايحدث للفلسطينيين في ا قد ترافق مع مال
العـراق   يهلية لمسـاعدة فلسـطيني  جمعيات يطلق عليها اسم الشبكة األة من المؤسسات والواسع

ن الفلسـطينيين كمؤسسـات وجمعيـات    ومالحقة التطورات على الرغم من أ ومساعدة الالجئين
قيـادة هـذه   ى لعنها قادرة دم اهتمام الدائرة على الرغم من أتضامنت مع هذه الحملة، في ظل ع

 ، وحصل تراجع فيمـا بعـد بسـبب   المرحلة، فنحن في مركز شمل اشتغلنا قليال على الموضوع
  . الظروف، وأنا مهتم لكوني فلسطيني قبل أن أكون الجئ وأعمل في هذا المجال

، بالنسبة لي مهماً عمل فيه، وهذا ليس كثيراًأسعد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة المركز الذي أ
مـن  ، واألخ أبو رامي هو مستشار األالعراق كان بصفة عضو لجنة تنفيذية إلىندما ذهب ع فهو

ضيع نني أبحث فإ أوقوم بدراسة ، فعندما أريد أن أيحصل للفلسطنيين القومي للرئيس، وغريب ما
ن الحظ قضية مهمة وهي وزارة شـؤون الالجئـي  نني أين، كذلك فإنييوال أعرف من يمثل الفلسط

األخ زكريـا  يوجد تناقض بينها وبين دائرة شؤون الالجئين، لحكومة الفلسطينية التي وهي تابعة ل
سوريا  إلىسافر الوزير عاطف عدوان وفي نفس الوقت يتحدث عن الفلسطينيين في العراق غا األ

انهـم يقولـون    ؟لهـم  الفلسطينيين من العراق ماذا يحصل ج العراقيونخرِ، عندما يتهملحل مشكل
نشـرة  ن عاطف عدوان ساعد وكما ورد في نفسنا ونعرف أنساعد ا الموت، نحن ال لىإفليذهبوا 

سـوريا مـن    إلـى فلسطيني  270دخال سيتم إ حيثعن وزارة شؤون الالجئين،  ةصادر دورية
منفـردة،   واللجنة التنفيذية منفردةودائرة شؤون الالجئين  منفردةجهود الوزارة الحدود العراقية، 

ن قام بزيارة، والسؤال من يحل سعد عبد الرحملة حل األزمة، وأوام بزيارة لمحبو رامي قاواألخ أ
  .زمة انا ال أعلماأل
  

  .التلفزيونانا بطلب يعطوني حق الحديث سكر يا عمي سكر  :جبريل
  

  :)15(مرزوق محمد

يمن أواسمه  11/2خطف في بغداد يوم  ،ستشهد ابن أخي، فقد افي العراقالشهداء ال يزال يسقط 
تـم  قد ، لسعد عبد الرحمنبو رامي واألخ أأ خوفدين األمام الأمن تم خطفه ء الدين مرزوق، بها

وهـذا   ،بناء عمه على جثته بعد أربعـة أيـام  أ، وعثر والده وثنين في بغدادخطفه أثناء وجود اإل
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ويغلق على نفسه أربع سـنوات   ن يجلس في بيتهوعنده استعداد أ الرجل وضعه المادي جيد جداً
فالمسألة ليست ، ن تقدم مساعدات ماديةطرحنا هنا أ، وقد أن يحتاج للخروج من أجل العملدون 

هذا الشاب الذي فقبل خطفه يجدون اللقمة،  خرين ال، فيوجد أناس لديهم اإلمكانيات وآمسألة مادية
ه ملك محل في شارع حيفا ، وعند الحمله على شارع حيفا غادر محليسابيع حيث ة أبثالث استشهد

، وفي بنائه وبناتهبوع للتسوق من أجل أس، ويخرج مرة واحدة في األسابيعة أوالتزم بيته لمدة ثالث
لة وقتل ويظهر الضرب على رجليه ويديه بقطعـة  عثالث مرة يخرج فيها تم خطفه في منطقة الش

ن كـا  ربعين يوماًوقبل أ، في الحبل الشوكي في منطقة الرقبةرصاصة  إلىحديد كبيرة باالضافة 
يمن وابن عمـه  ويدعى أخي الثاني قد استشهد بنفس الطريقة في منطقة الشعلة ابن أ ،عمه الثاني

 والمنطقـة  ،الذي استشهد في منطقة الحويوية قي أقصى شرق بغـداد ومد محمد مرزوق حاسمه ا
، محمد كان يسكن في حي البلديات التي وصـفوها  لواالخرى في أقصى غرب بغداد، الشاب األ

عمله، وفـي الطريـق    إلىيذهب  قربها من القوات االمريكية، لكنه بسبب طقة شبه أمنيةبانها من
، مكـان الطلقة فـي نفـس ال   ،نفس الطريقة وقتلوا بنفس الطريقةثنين بخُطف اإل، وقفوا سيارتهأو

معه على  يتحدثوأثناء  ،يمن عندما ذهب عمه ليحضره من المشرحةأ ،ربعين يومواالثنين خالل أ
فيقول لي عمي اهللا يحمينا اذا كان لنا  ،علشان الجنازةياعمي له دير بالك على حالك  تلق الهاتف،

  . خبار واهللا يعلم من هو التاليلكن سوف تسمعون الكثير من هذه األنصيب بالحياة بنعيش و
تـم خطفـه   وبعد اربعين يوم  ،عمه من المشرحةقبل استالمه جثة ابن  لي ايمن هذا الحديثقال 

نسـيب   أونتظار للغد، امس ابن عـم  ان خبره، هل هذه القضية تحتمل اإللخبر الثاني كوقتله وا
فراج عنه بعد دفع مبلغ اكثر من مائة الف دوالر، وبعـد ثـالث اشـهر    قريب لى خطف وتم اإل

ليس ارهابيين، الشرطة هي التي اخذتهم وبعد ثالث اشهر والشرطة  خطفتهمالده الثالثة، أوخطفوا 
  .الدهوفدية ألالف دوالر، هذا الرجل دفع  250الثالثة ودفع مبلغ  الدهأواخذوا 

سـفر  زات اسورية بجـو  إلىحيث البعض يذهب  سورية، إلىكذلك قضية االخوة الذين يذهبون 
تركيـا،   إلىخرين سورية وآ إلىف خرجوا ال، يوجد آتكون مزورة، فالمهم ان يخرجوا نيمكن أ

فيمـا إذا تـوفرت لـدى    خت ميشيل المتحدة، هذا سؤال لألفي داليا يبحثون عن األمم قارب لي أ
  . ...سورية واندونيسيا والهند وتركيا عن الموجودين في المفوضية معلومات

كذلك الورشات التي نعقدها، فهذه ثالث ورشة احضرها وبعد نهاية كل ورشة يتم تشـكيل لجنـة   
عضاء اللذين تعرفنا عليهم ، ال ها واألاعضاء اللجنة التي انتخبنال االتصال بوالمتابعة القضية ونح

ل سجين فلسطيني فـي  أوليد بغداد ووالدي اف شيئ، نحن عشنا في العراق، وانا من مورأحد يع
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ن بعض الناس التالي دخل السجن أليوم ال في،  1948العراق، فبعد وصولهم في شهر ايلول سنة 
نتم هربتم ولم تحاربوا ولـم تقـدموا شـيئا    بالدكم، وا إلىاذهبوا وعودوا  ..قالوا انتم بعتم بالدكم

وعندما تصدى لهذا الحديث كان خصمه مرافق مدير الشرطة العامة في العراق فأخـذوه   ،لبالدكم
  .   وسجنوه سنتين، ويوجد وثائق تؤكد هذا الحديث، وشكرا

  
  : االخ سائد 

ل اراد الحفـاظ  اسال االخت ميشيل فيما اذا سمعت عن احـتال أن ارحب بجميع الحضور، واريد 
 على حياة وكرامة البلد المحتل وسكانها، هل يوجد احتالل يحترم الناس ويحافظ على كـرامتهم، 
ففيما يتعلق بالعراق فأنا احمل المسؤولية الكبرى ألمريكا، فعندما اسقطت امريكا القائـد صـدام   

أمريكا تتحمـل  ف ،ىحسين وساهمت في إغتياله وبالتالي سقط النظام وسقط الجيش وبدأت الفوض
ي ابنائي وأقول لهم ان المأسي التي حلت بالشعب الفلسطيني سـببها امريكـا،   عأوالمسؤولية وانا 

اعرف بأن اليران سيطرة امنية مـن ناحيـة    ااالخ ابو رامي هل طلبت القيام بزيارة ايران، فأن
ريا فبالتالي ايـران  برات االيرانية الموجودة في العراق أما االحتالل االمريكي فموجود عسكاالمخ

تتحمل مايحدث ايضا للشعب الفلسطيني داخل العراق، اما بالنسبة للفلسطينيين فانـا اقـول أنـه    
وباالضافة المريكا فان العرب يريدون ان يتخلصوا من قضية الالجئين الفلسـطنين، فقـالوا اذا   

ن وعندها سيصـبح  يكن هناك شيئ اسمه الجئين فلسطيني نقضينا على الفلسطينين في العراق فل
  .بل في جميع الدول العربيةفقط الفلسطينين ليس في العراق 

  
  : محمود فراحنة 

ن عقالنيـين  وساس واتفق بان نكسياسي ويجب معالجتها على هذا األ كد ان جوهر المسألة هوأو
  .خوة ة على أرواح األظساسي هو المحافن الهدف األعالم ألمجال لإل وال
  

  :  )16( سمور ابراهيم

أنا اثني على كالم ، ابن بغداد وأهلي في بغداد نني، وذلك إلجب ان تسمح لي بالحديث لمدة ساعةي
حد التجمعات الفلسطينية في العراق والتقى فلسـطينيين  أ ذا زاره فيما إن أسالاألخ جبريل وأريد أ

ذا مفوضية فيما إي تقول انها تمثل السأل السيدة ميشيل الت؟ وأريد أن أمن الذين يعانون في العراق
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وان الماء الذي  ؟سوء الطعام الذي يصلهم فونر، هل تع؟رت المخيمات الموجودة على الحدودزا
م ، فكيف تناقشون بانك!للنساء والرجال في تلك المخيمات وانه اليوجد حمامات !يشربونه غير نقي

لسـطين فـي عـام    أنا ولدت في ف ،نتم تشاركون في الجريمةأ ،مسؤولين عن الالجئين وحمايتهم
، روف صـعبة جـداً  ظوعشنا في  1948العراق في عام  إلى يالعراق الجيشوانتقلنا مع  1948

، ان نوعه في صالح الشعب الفلسـطيني انه كان في العراق نظام حكم ومهما ك ال يقالن وأرجو أ
  . االظروف الصعبة جد لمواجهة ثعبحزب الالتي استغلها مراحل البعض لمصالح حزبية في ربما 

في ملجأ الثورات،  أقيم، كنت في الجامعة نيمات التي يعيش فيها الفلسطينيواذهبوا وشاهدوا المخ
حرق كـل  يكفي لعود كبريت و ،فيه عبارة عن حيطان فقط وسقف حصير أقيموهذا المكان الذي 

القيـادة  هذه المسألة عبر مكتب فلسطين في  نعالجن لنا أوافي الفترات السابقة في العراق ح ،الدار
ـ   لكن الظروف التي مروا ب خيراًوعدوا  وقدلقومية العراقية ا د ها كانت سيئة ولـم تسـعفهم، وبع

لـى إخـراج   ن عويجـب العمـل اآل   بـات ا، ال يوجد داعي للخطبالتحدثح لي  يسمالاإلحتالل 
غـذاء  ال يتوفر فيهضعهم داخل سجن الفلسطينين من العراق بأي وسيلة وإن كانت المشكلة ليس و

مع المجتمع العراقي في حيـاتهم   وجودهم في العراق يتطلب القدرة على التعاملولكن  ،شرابلاو
نريد أن نطمـئن   !همحتى نطعملسنا محتاجين شوية خبز وتسيير أمور حياتهم اليومية، فوعملهم 

نسان الفلسطيني في العراق، فمطلوب العمل كما قال االخ جبريل بموجـب الخيـار   على حياة اإل
مع ابني من العراق هنا  إلىالحضور  لقد تمكنت من ،ن العراقن ميخراج الفلسطينيوهوا إل واأل

عن الوسيلة التي تضـمن  ولكن السؤال سفر فلسطيني وهوية فلسطينية،  وابنتي ألننا نحمل جواز
ال يعرفون وسيلة للخالص فهم في حيرة من أمرهم  ،إلى فلسطين زوجة إبني وزوج إبنتي وصول

   .ني في العراقيلف فلسطعائلتي حوالي أ ، ويوجد مثلتطيع انقاذهمونحن ال نس
ننا يجب أن ، وكل اإلحترام له إلعالم مثلما قال األخ جبريلعن اإل العمل بشكل جاد وبعيداً أرجو

فـي   فالعدو ،والتي هي السبب ،مريكا فقطالعدو في العراق ليس أأن إلنقاذهم حيث نعمل بكتمان 
وكما قال أحدهم نحن يجب أن نتصل  ،نينقمة ضد الفلسطينيفي العراق ك نا، وهايران العراق هو

 ،خواننيه يا إيالمرجعيه الد بتعرفوا شو معنى ،عية دينيةبالقناة االيرانية ألنه يوجد شيئ اسمه مرج
بذلك وتم ترحيـل امريكـا    ىفتويريد الخالص من أمريكا أل صادقاًالمرجع الديني يعني لو كان 
ذا كـان  ألمريكي في العراق بكل قواعدها إاالوجود  خالل شهر ممكن إزالة ،شهر بالكامل خالل

لقضاء على الـنفس  امريكيه وهم معنيين بت مع المخابرات األجاء ، ولكن المرجعية الدينيةمعني
  .الوطني الحر
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  : )17(جمال الشاتي

مرة عندما دخلت ملجأ ...  وبكيت مرتين في العراق ،زور بغداد والعراقأ األقدار أن تبدايه شاء
مـن   كثر من مكـان بـدءاً  في أ ينالجئين الفلسطينيالما زرت تجمعات العامريه ومرةً ثانية عند

ـ أضاع المووجدت األو ،البلديات والسالم والحريه والزعفرانيه ـ يه الواس ى يعيشـها الالجئـون   ت
موضوع أرجـو مـن   يا إخوان فيما يتعلق في هذا اللكن في ذلك الوقت، ن في العراق الفلسطينيو

ـ أن يمنحني الوقت الكافي، يوجد صنفين من خ ساجي األ  ،دين داخـل العـراق  ولفلسطينيين موج
ما بسبب العراق إخر هو غير الجئ ولكن تواجد في والصنف اآل 48ل هو الجئ عام والصنف األ
عـراق  في ال نوتواجدالمو ،ي نظام سياسي فلسطينيبسبب التحاقه بأ أوبسبب العمل  أوالداراسه 

  .الجئين ليس جميعهمذن إ
مـن   يضاً، وغير الالجئين أهناك تصفيه حسابات يوجدالجانب المهم فيما يتعلق بقضيه الالجئين 

علـى   أومريكـي  يد السياسي األعلى الصع أوكثر من جه سواء على الصعيد اجتماعي عراقي أ
حسـابات بمجملهـا    ، فهي تصـفيه ن ومربطها في طهرانالعراق اآلفي  الجهات المتنفذةصعيد 

ياها الحكومـه  يقيمون في بيوت منحتهم إكانوا  الذين ينما الفلسطينيين أيضاً، أتستهدف الفلسطيني
أصبح هؤالء الفلسطينيين هدفاً ألصحاب هذه البيوت  ،لسابقافي  وكانت مملوكة لعراقيين العراقيه

 أو ،لبيوت من سكانها الفلسطينيينالعراقيين والذين يعتقدون بأنها الفرصة المناسبة إلسترداد هذه ا
 أما  ،سياسيه فلسطينيه بحكم انتمائها لمنظمة التحرير الفلسطينيه تصفيه حسابات أمريكيه ضد قوى

كل مام وكان من المفروض أن يطلب بشكل رسمي وأزار طهران فقد رئيس الوزراء الفلسطيني 
خـوان  يا إخر الجانب اآل ،خل العراقداتضرب هي التي خيلهم  العالم من االيرانيين الحمايه إلن

بمعالجة ملـف الفلسـطينيين فـي    األمريكي  جتياح مباشره وبعد الغزوبعد اإل أن تقدمنا سبقفقد 
الرويشيد على الحدود العراقيه األردنيه ولكن لألسف الشديد في ذلك الوقت فإن أحد مخيم العراق و

تقريـر لجنـة   أن ب هردوكان حها مور وسطَّه األملف العراق تفَّ مسؤوالً عنكان  والذيخوان اإل
فلسطينيين لم ن الالجئين ال، وأغير دقيق في ذلك الالجئين الوقت في المجلس التشريعي الفلسطيني

في ظل العدوان الواقـع   تجاء اتعتداءأن اإل معتبراً ،ي عدوان بصفتهم فلسطينيينيتعرضوا أل
فـي ذلـك   وطنية الفلسطينيه ومنظمة التحرير الكان يمكن لسلطتنا  ،على الشعب العراقي عموماً

خ التقـى األ  ن، وسبق أالجديه نتهىمب عهمن تتعامل وأمر على محمل الجد الوقت أن تأخذ هذا األ
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موضـوع الالجئـين   والجزائر وبحـث  لباني في البرازيل ارئيس السلطه الوطنيه الفلسطينييه بط
ـ منيأين الجهات األ الالسؤو ،ينيين في العراقالفلسط  ،ميه المختصه لمتابعه الموضوع بشكل رس

                ،وفـد تطـوع فـي الطريـق    ومكلـف  رسـمي  وفد مركب وفـد   خيرونحن لمسنا ان الوفد األ
المتحده تتحمل  تالواليا الًأو، قول اذا يوجد تحميل مسؤولياتيعني هل هذا الكالم معقول، لذلك أ

شـكل  ب الحكومـة العراقيـه   ثانياًيني في العراق، بناء شعبنا الفلسطوليه لما يجري ألؤكامل المس
السلطه ومنظمه التحرير الفلسطينيه تتحمل المسؤوليه بحكـم   ، ثالثاًرسمي تتحمل كامل المسؤوليه

  .وشكراً ينما تواجدواالفلسطيني أ تمثيلها للشعب
  

  .ة اآلن للدكتور قبعة للردنعطي الفرص: ساجي
  
  : قبعه لكما.د 

؟   ي الـرجلين يحكـم  ى سؤال ابو علي الذي يقول في ظل هذا الوضـع أ ورداً علساسي بشكل أ
ن من اخليه، لكن من الجانب القانوني، إير الدوارض الذي يحكم هو المليشيا ومغبصراحه على األ

ارات التي فاعتقد وعلى الرغم من بعض القر ،بل اتفاقيه جنيف الرابعه يةالعرب القوانين يحكم ليس
شـكل   أونوع في العراق هو  األنجلو أمريكيحتالل األمن باعتبار اإلسوقت ومررت في مجلس 

قانوني، وأعتقـد أن القـانون    أعتقد أن هذا اإلجراء غيرف ،من أشكال المساعدة للحكومة العراقية
   .ن هو اتفاقيه جنيف الرابعهالذي يجب أن يحكم في العراق اآل

اقيه جنيف الرابعة على من الذي سيفرض اتف مينه وحديثها عن اتفاقيه جنيف الرابعهسؤال األخت أ
لى المشتركه لكافـة  و، الماده األنظريوجهة  الذي تمثلهتحدث بالقانون أنا أ ؟وإنجلترا مريكاناأل
مسـؤوليه احتـرام   متعاقده الساميه هي التي تتحمـل  طرافها الان أ تفاقيات جنيف الرابعه تقولإ

القوانين وتقديم وجهات النظر  ن نبحث فيلي علينا أ، وبالتاتفاقياترض احترام وتطبيق هذه اإلوف
جل البحث لتطبيق هذا الجانب القانوني كدعوة هذه األطراف الساميه من أخوه القاده السياسين لإل

  .نه ممكنعه واعتقد أيه جنيف الرابوتطبيق اتفاق
اك قانونيان يمكن وال اعتقد أن هن الناظمساس القانوني فان اتفاقيه جنيف الرابعه هي األ كما قلت
   .في ذلك اأن يختلف

لقـوات   وتجيز من اتفاقيه جنيف الرابعه والتي تتيح  49من الماده  خيراعتقد ان تطبيق الشق األ
 إلـى لهم من المهددين والتي ال تستطيع  تأمين الحمايه واأل حتالل كقاعده استثنائيه نقل السكاناإل
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اخوتنا في القيادة  من جهود جباره إلىوهذا يحتاج  ،هان توفر الحمايه لهم فيأماكن آمنه تستطيع أ
السياسية وفعالياتنا المجتمعية واألطر النقابية، هذا العمل يجب أن يكون ليس في إعـادة تـوطين   

غيرها، وبالتالي يجب العمل من أجل اعـادة هـؤالء    أواألردن  أوهؤالء في مالجئ في سوريا 
  .ية لألراضي الفلسطينية وشكراضمن حملة شعبية ورسمية فلسطينية وعرب

  
  : جبريل 

ذلك سوف يشكل بوصله لتحركنا و ،ليه النقاذ شعبنا في العراقآتفاق على جوهر النقاش ان يتم اإل
  .طار الرسميفي اإل أوجتمع المدني في الم طر ومنظمات سواءكأفراد ومجموعات وأ

غيـر مباشـر، األردن عامـل     أوطراف بشكل مباشر األت مع جميع اتصلعن االضواء  داًيعوب
والمندوبيه الساميه، كل  سورياوامريكا و، ايران ساسيأساسي ومصر عامل أساسي وتركيا عامل أ

فلديهم موقف ، بما فيها الدول الست المحيطه بالعراق باستثناء الكويت طراف تحدثت معهاهذه األ
مـين  فيها انني التقيت مع األ بما ت خالصه لكل هذه الجهود، وأنا أعددحدأ ن يستقبلواويستحيل أ

، قمت بجهود علـى  العراق فيوقيادات سنيه وشيعيه  مجلس األمن القومي، لالعام الذي هو يعاد
 ايران إلى، ولكن بالنسبه ةهم مباشرصلت بطراف اتمدار شهر وتلقيت أجوبه من الجميع، يوجد أ

ـ الرئيس وكان ر إلىمته ت اليه قدما توصل ، وحصيلةن يتحدثوا معهمفقط طلبنا من الروس أ ي أي
   .ان هناك ثالث خيارات وشطب الرئيس الخيار الثالث

نـا  ، وأللنظام السياسـي  بد من حركهنه ال ي تحدثنا معها بال استثناء كان رأيها أطراف التكل األ
   .كلفت من الرئيس

خرنا م من تأعلى الرغوقام بإنتظارنا في بيته حيث حضر لنا الغداء العراقي ينتظرنا س كان الرئي
 يقـول  الذيحمل رساله خطيه من الرئيس أغداء في بيته وطبعا لالنا واوتن ،صعوبه التنقلبسبب 
، وكـان الرجـل   ننا نشرهافإ نشرهانواذا اردتم ان  ،عث وفد برئاسه اللواء جبريل الرجوببانه ب

وانـا  ، عني فلسـطيني كنت في الجبهة الشعبيه، ي ان اناوقال يا اخو داًدوودافئاً ) الرئيس العراقي(
في الوفد  عضواً نيواعتبرقال ساس لنا بأمور كثيره وعلى هذا األ نه مدينوقال بأحريص عليكم 

بـه   همور متعلق، يوجد أليه لمعالجة الموضوعووضع آ ص كل ما حدثونريد حل المشكله، وشخَّ
لق به حيث طلب من وقد انجز ما يتع ،قليمي والدوليى تتعلق بالغالف اإلخرأ، ومور تتعلق بناوأ

بنـاء  ، مامناوزير الداخليه وتحدث معه أ حضرعقد اجتماع طارئ وايجاد آليه للحل، وأالحكومه 
نه بأ وقال ،جماع، وتم اتخاذ قرار باإله لمجلس الوزراء لمناقشه الموضوعجلسعلى طلبه تم عقد 
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، ستثناء موضوع الجنسيهلعراقيين باكا نالفلسطينيي بمعاملةقرار  يصدرل مره بتاريخ العراق وأل
 ذات وزارة من كـل  اًاللجنه مندوبهذه تضم اً لها، منسقسياسي المستشار العين تشكيل لجنه وتم 

، وذلك لتنفيـذ الـنص القائـل بمعاملـه     نا في العراق ومجموعه من الجاليهبما فيه سفير عالقة
التي لها عالقه بالوثيقه والتجديد  صيلالتفا ، وتحدثنا بكافةالفلسطينيين كالعراقيين باستثناء الجنسيه

يء كراد مستعدين لتقديم اي ش، وقال نحن كأخراج ابنائنالوياتنا إأون وأخبرناه بأ ،لتعليم وغيرهااو
، قلنا له بارك اهللا فيـك ويكثـر خيـرك    عالممال ولكن هذا الحديث ليس لإلشلا إلىهم بما فيه نقل
م التالي في اليوو، خضراء واذا باخواننا قادمين فعالًالضيافه في المنطقه ال إلىوذهبنا  ،وشكرا لك

سعد وفراعنـه لجريـده   أ. يحات دتصر ، وحدثونا عنخبرونا بحضور وفدالخميس اتصلوا بنا وأ
ـ ويوم الجمعه صدر خبر جديد ، نهم اتفقوا مع الرئيس لتوطينهمي بأأالر الوفـد الفلسـطيني   أن ب

، جـاء  وقال له نريد تجنيس الفلسطينيين بالمالكي ىقته والتبرئاسه اسعد يواصل جهوده واتصاال
الرحمن النه تسبب بمشـكله  فيه اقوال اسعد عبد  ضحدالينا وقال نفكر باصدار بيان نالمستشار 

، ويـوم  اترك الموضوع لنا حيث سنوضـح نحـن   ، فقلنا لهكراد، والرئيس مسعود البرازانيلأل
كم جاءوا اخوانبأن  لليه والهموم، وقاآلا في اثندوتح الجمعه مساء جاءنا الرئيس العراقي شخصياً

، هذا غلط يا عرف شمل ليس لي في الموضوعا ال أن، أل انشاء عالقه مع المجتمع المدنيجمن أ
س العراقي قال لنا نحـن  بان الرئي اسعد عبد الرحمن فذهذا القائد ال ى أرجوا أن تبلغاخي مصطف

، ونرجوا ان تتحملوا ل في التنسيققلنا له يوجد خل، المجتمع المدنيجل االربعه بأن حضوره من أ
، وانتم تعرفـون  لقد تسبب بمشكله لي انا مع جماعتي وكرمالكم وكرمال فلسطينوقال هذا غلط 

انـه اسـتقبل الوفـد     عطانا رساله يقول فيها ألبو مازنبلد وأ إلىلف من بلد معنى القول بنقل أ
المطار فنحن ضيوف علـى الدولـه    إلىي نزلنا تال، وفي اليوم الالرسمي برئاسه جبريل الرجوب

سسـه الرئاسـه حضـرت    ؤهناك طبعا محزب االتحاد الوطني الكردستناني،  وهو ضيف على
، زانـي الوضـع  كردستان كي نوضح لالخ مسعود البر إلىتقل نلتوديعنا فطلب منا الرئيس بان ن

حضر قائـد  يه، فأالا اريد زياره الجيس ان، قلت يا فخامه الرئيهالنسبه لسؤال فيما اذا زرت الجبال
، يعني كيف يعني فيها امريكان فقلت له...واحتل المنطقه قال له حدد المكانوالحرس الجمهوري، 

، فقـال  ن نوفر له الحمايـه ، السفير قال نحبيوتنا مع سيارتيين حرس حدود إلىا نحضرك عندم
فر أو ان اليف عندي وال استطيع إكبيره وهو ضسمكة  يس يوجد مائه جهه تعتبر جبريل اآلنالرئ

حضر واحد من فتح وواحد من الجبهـة  ، فأله اقصى درجات الحمايه، فقلنا نريد البحث عن بدائل
ست منـدوبين   أو، الممهم خمس النضال الشعبي وواحد من فصيل اخرالشعبيه وواحد من جبهه 
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 راق واسمعوناأوسلمونا  ،شخص 15والي ، حقائد مؤخره القوات والهالل إلىه للفصائل باالضاف
ستضافه في الشمال وليس التـوطين  إلموضوع ا تم طرح، حيث شكواهم وقلنا لهم جزء مما لدينا

ابو الرئيس زرت ي دتوع، بعد ومرفوض في سياستنا كفلسطينيين التجنيس الذي هو غيرصحيحو
ه شـؤون  راق واخبرته بكل ما حصل وسلمت نسخه اخرى ألبو بكر في دائـر ووسلمته األ مازن

، انا اعتبر ان مهمتي انتهت وانا ال ام األحمد الذي هو متابع الموضوعالالجئين وسلمت نسخه لعز
مره الواحد عامل غنيمه لكن لـيس   لأوشخص يبني مجد على حساب دم الناس، مش  ارتبط مع 

  .حساب الناس على
من  اخراجهميتطلب لحل بالوجود الفلسطيني وا، جوهر المشكله ىلونا متمسك بثالث  قضايا، األأ

، وهذا عن التجاذبات الشخصيه والفصائليهليه الحل يجب ان تكون بعيده مناطق الخطر، والثاني آ
، وأي تغطيه لياته ومؤسسه الرئاسه والدائره للبحث عن آكون فيها الحكوميحتم وجود خليه نحل ت

فالن وغيره سيسبب ردة  تمي حديث له عالقه بشفي العراق، أ مبرر للهجوم عليهم اعالميه تعطي
  .فعل عليهم

وللتاريخ وعلى الـرغم   مريكان، واالخ ابو مازنع دول الطوق الست في للعراق، واألديث مالح
، عندما قدمت له خطه انقـاذ رفـض   ليهأوه كان هذا الموضوع يشكل له مما كان يحصل في غز

  .ل والثانيووقال اعملوا على الخيار األ
  

  : ساجي
، التعقيـب  نا ولكل من يريد ان يتعظ بما جرىالمكاشفه التي هي سجل للتاريخ ولشكرا على هذه 

   .لميشيلالنهائي 
  

  : ميشيل
عالقـه بتقـديم   لها  طبيعه عمل المفوضيهقضيه إنسانيه دوليه، وقضية الفلسطينيين في العراق، 

دنية إلستضـافة  السورية واألرعلى الحدود  أقيمتتعترف ان المخيمات التي و نسانيهالمساعده اإل
كذلك تقع المسؤولية على المجتمع الـدولي المطالـب    ،جداًسيئه الفلسطينيين الهاربين من العراق 

  .د حل مالئم لقضيه هؤالء الالجئينيجابتوفير الدعم والمساعدة إل
  

  : ساجي
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لتسلط الضوء على قضـية الفلسـطينيين فـي     عالميهئين تنظم هذه الفعاليه اإلدائره شؤون الالج
الحـدود  والرويشـد   إلىكبر ولكن الدائره بعثت وفود كان يجب أن يكون أ، ودور الدائره لعراقا

غـداد وتنسـق باسـتمرار مـع     وكانت على صله مباشره مع  سفارتنا فـي ب  ،العراقيه االردنيه
 إلىي وبحاجه العالجهد على المستوى السياسي  إلىجه ن المشكله بحا، ولكن تعلمون بأالمفوضيه
ت حصـيله االقتراحـات والمالحظـا    هود الجميع، ما نستطيع ان نعد به هو ان نتـابع تضافر ج

مما يتطلـب وجـود   خ جبريل الرجوب الجوهريه التي قدمتموها وفي اإلطار الذي تحدث عنه األ
  .بما فيها الدائره فارطالفلسطينيه وتشارك فيها جميع األ مستوى الرئاسهلجنه عليا على 

  
  شكرا للجميع

  
  لورقة عم

  الالجئون الفلسطينيون في العراق
  نبذة تاريخية وإحصائيات

  سعيد سالمة
  

  الالجئون الفلسطينيون في العراق
  خلفية تاريخية

في فلسطين أثر كبير في ترحيل  1948العراقي ومشاركته في حرب عام  لقد كان لوجود الجيش
العراق، حيث لجأ  إلىسكرية مناطق عملياته الع الالجئين الفلسطينيين الذين تواجدوا في عدد من
التي كانت في سدة الحكم إبان نكبة حكومة نوري السعيد امر من أوالعراق مباشرة وب إلىهؤالء 

  . 1948عام 
من أبناء بعض  )18("فوج الكرمل الفلسطيني" شكّل الجيش العراقي المتواجد في فلسطين إبان النكبة

العراق، حيث  إلى 1948في صيف نقل أسرهم وقام بالقرى جنوبي مدينة حيفا والمثلث وجنين، 
من مناطق  1948العراق في سنة  ح عددهم ما بين ثالثة آالف وأربعة آالف نسمة، وصلواأويتر

والطنطورة والطيرة وكفرالم وعتليت  أجزم وعين غزال وجبع وصرفند والمزار وعارة وعرارة

                                                 
  .2003حزيران . لجنة الحقوقيةالدكتور هيثم مناع، المتحدث باسم ال ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، باريس 18
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سرائيلية المعززة باآللة العسكرية التهجير اإل وأم الزينات وأم الفحم وعين حوض، جراء سياسة
  .والمذابح الدامية

  
  تعداد الالجئين في العراق

؛ وأيضاً المفوضية  )19( )ألف 34(تقدير الحكومة العراقية لعدد الالجئين الفلسطينيين بـ  حسب
 42 إلىألف  34عدد الالجئين الفلسطينيين في العراق بـ  تالعليا لشؤون الالجئين، قدر

 2003توصلت حملة تسجيل قامت بها المفوضية العليا لشؤون الالجئين بعد حرب وقد . )20(ألف
الجئ فلسطيني في بغداد، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي لالجئين الفلسطينيين ألف  23تسجيل  إلى

  .في العراق كان أعلى من ذلك بكثير
ي العاشر من نيسان فف ،تزايدت أعدادهم بنسبة قريبة من معدل الزيادة السكانية في العراق

نسمة في  13208، منهم )21( الجئ 13743الالجئين  مديرية شئون، بلغ عدد المسجلين في 1969
وبعد ذلك بعشر سنوات قدرت منظمة . نسمة في البصرة 200نسمة في الموصل، و 335بغداد، و

 أعطت هيئة اإلحصاء بوزارة 1986وفي . 19184مجموعه  التحرير الفلسطينية العدد بما
الجئ فلسطيني لعام  35ومعظم التقديرات تعطي رقم . الجئ ألف 27التخطيط العراقية رقم 

وبعد حرب  1970و 1967باقي الفلسطينيين الذين دخلوا العراق بعد  أما في حال تم تتبع. 2000
القول أن هناك ما يقارب هذا العدد ممن يحمل وثائق وجوازات سفر عربية  الخليج الثانية، يمكن

العراق الذي يشترط فيه أن  إلىهذه الفئة غير مشمولة بتعريف الالجئ الفلسطيني  إال أن. لفةمخت
  .)22(25/9/1958، ودخل العراق وأقام به قبل 1948يكون من منطقة احتلت عام 

فقد بلغت  مع العلم بأن ميزانية مديرية شئون الفلسطينيين في وزارة الشئون االجتماعية والعمل
تضاعف عدد  رغم 1970ما بعد  إلى 1950عراقي وهي ميزانية بقيت ثابتة من  ألف دينار 200

  .الالجئين
  

  مناطق اللجوء والوالية

                                                 
  ،2006أيار /مايو 5، وكالة أنباء األمم المتحدة، "استهداف الفلسطينيين في العراق"انظر  19
 ،2004أيار /مايو 26، "ي باتجاه بغدادأوالفلسطينيون يغادرون المخيم الصحر"المفوضية العليا لشؤون الالجئين،   20
 .2003حزيران . الدكتور هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة الحقوقية ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، باريس 21
  . 6مركز شمل الالجئين الفلسطينيين ، رام اهللا ، فلسطين ص) 7(لبيب قدسية ، الالجئون الفلسطينيون في العراق ، سلسلة دراسات الالجئين  22
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كان العراق، كما هو حال األردن وسوريا ولبنان ومصر، من البلدان التي استضافت أعداداً كبيرة 
سببت تهجيراً واسعاً التي  1948من الالجئين الفلسطينيين منذ الحرب العربية اإلسرائيلية في 

  . )23(للفلسطينيين
  تطور مجموع الالجئين الفلسطينيين في العراق

 ةالسن العدد

4000(24)   1948 
13742 1969 
16726  1975 
19184  1979 
23461  1985 
36631  1998 

40000 )25( 2000 

44000  2003 
47508  2005 

  
  

 شئون الفلسطينيين، وتم إسكانهم في الكليات والمعاهدتولت وزارة الدفاع العراقية رعاية وإدارة 

البصرة وبعض النوادي في الموصل وفي  والمدارس والفنادق ومعسكرات الجيش في الشعيبة في
المدارس والمباني الحكومية وفي عدة نواد في  المحافظات العراقية كأبو غريب والحويجة، وبعض

ونادي الزوراء ونادي الرشيد، ولم يوافق العراق منذ  نادي الرافدين ونادي العلوية: بغداد منها
وكالة الغوث الدولية على شؤون الفلسطينيين في  بداية اللجوء الفلسطيني إليه على إشراف

   .)26(أراضيه
توزع  الالجئون الفلسطينيون يتلقون المساعدات العينية من وزارة الدفاع العراقية التي كانت وظل

السكنية حتى  ى العائالت كما توزعها على الجنود وفي أماكن تجمعاتهموجبات الطعام يومياً عل

                                                 
والدة قضية الالجئين  إلىالعودة "؛ بيني موريس، )1988منشورات جامعة كامبردج، : كامبردج(، "1949 - 1947والدة قضية الالجئين الفلسطينيين، "بيني موريس،  23

 ).2004منشورات جامعة كامبردج،: كامبردج(، "الفلسطينيين
قدة في مركز دراسات الشرق جميل مصعب ، المقدمة لندوة مستقبل فلسطيني الشتات المنع.على دراسة د) 1979-1969(تم الحصول على أعداد الالجئين خالل الفترة  24
  . 13/9/2000-11سط في األردن ، عمان خالل الفترة واأل

-2000(أرقام تقديرية خالل الفترة  إلى، و وصلنا  36من المجموعة اإلحصائية الفلسطينية ص 1986و 1985في حين تم الحصول على أرقام الالجئين خالل الفترة 
  .سبة أساس و معدل نمو سكاني من خالل اسقاطات احصائية محددة بن) 2010

 .2003في البصرة من إجمالي مجموع الالجئين في العراق في عام %  1.5في الموصل،  2.4من الالجئين، % 96.1تستحوذ بغداد على  25
  .2003حزيران . الدكتور هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة الحقوقية ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، باريس 26
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والتي  االجتماعية والعمل، حيث أصبحت مسؤوليتهم تقع على عاتق وزارة الشؤون  1950عام 
الفلسطينيين في  مديرية شؤون الالجئين"لرعايتهم واإلشراف عليهم سميت  ةأسست شعبة خاص

لها عالقة بباقي فقط وليس ى شؤون الالجئين الفلسطينيين وتشرف هذه المديرية عل". العراق
العراق لإلقامة فيه، لكن دون وجود قانون يحدد طبيعة إقامة  إلىالفلسطينيين الذين جاءوا 

  )27.(الفلسطينيين

القادمين من الضفة  النازحين الفلسطينيينتدفقت أعداد من  1967وبعد الخامس من حزيران عام 
العراقية لم تمنحهم اإلذن باإلقامة ولكن الحكومة . العراق إلىعبر األردن الغربية وقطاع غزة 

العربية الذي يقضي بعدم السماح للنازحين الفلسطينيين بترك  على أراضيها تنفيذا لقرار الجامعة
األقطار العربية، لذلك اضطر هؤالء  إلىاإلسرائيلي ونزوحهم  أراضيهم تحت نير االحتالل

بصورة غير شرعية مهددين بالطرد في كل لحظة، وقد تدخلت في العراق قاء الب إلىالنازحون 
النازحين في العراق منها منظمة التحرير الفلسطينية واتحاد عمال  عدة أطراف لحل مشكلة

فشلوا في إيجاد حل لمشكلتهم حيث أصرت الحكومة العراقية على  ولكنهم) فرع العراق(فلسطين 
  .قرار الجامعةتطبيق 

من إجمالي مجموع %  1.1 إلىعام فإن الالجئين الفلسطينيين في العراق تصل نسبتهم بشكل 
  .)28(بنحو اربعة ماليين الجىء  2003الالجئين الفلسطينيين المقدر في عام 

  
  : أربع مجموعات رئيسية إلىويمكن تقسيم الفلسطينيين في العراق 

   )29( .1948الالجئون أثناء حرب  - 
طردوا من الكويت في أعقاب حرب الخليج  أوالذين غادروا  -.1967رب النازحون أثناء ح - 

  .1991عام 
إثر عام .استقروا فيه أوالعراق للعمل  إلىعدد كبير من فلسطينيي الدول العربية الذين جاؤوا  - 

االجتماعية؛ أعيد توزيع الفلسطينيين وفق نظام  الذي شهد انتقال المسئولية لوزارة الشئون 1950
  . المملوكة من قبل الحكومة العراقية الجماعي في المالجئ والمواقعالسكن 

                                                 
  .2003حزيران . الدكتور هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة الحقوقية ،لعربية لحقوق اإلنسان، باريساللجنة ا 27
 2002نروا لعام وخارطة األ إلىبناء على تقديات الباحث المستندة  28
مدينة وبلدة وقرية في مختلف  369دنيين  من وهو يقدم تواريخ وأسباب نزوح الم. 1948خالل حرب  الفلسطينيينبحث المؤرخ اإلسرائيلي بيني موريس في تهجير 29

من البقاء في مناطق  أوامر عربية؛ الخوف من هجمات اليهود أوالطرد على يد القوات اليهودية؛ المغادرة بناء على : ويورد موريس األسباب التالية للنزوح. أنحاء فلسطين
؛ تأثير سقوط ")الهمس"والمعروفة باسم حمالت (اإلسرائيلية لحملهم على الفرار / سية التي شنتها الهاجاناالقتال؛ الهجوم العسكري من جانب الوحدات اليهودية؛ الحرب النف

  .8، الجزء "1949 - 1947والدة قضية الالجئين الفلسطينيين، "موريس، . نزوح أهلها أورة أوالبلدات المج
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في السبعينات أقامت الحكومة لهم مجمعات سكنية مزودة بالخدمات األساسية كالماء والكهرباء ف
الحكومة العراقية منازل خاصة من أجلهم وإسكانهم فيها  كذلك استأجرت ،والصرف الصحي

جئين الفلسطينيين في العراق استفادوا من هذا اإلسكان الذي وفرته من الال% 63ويقدر أن  ،مجاناً
   . الحكومة

المشتل، وبغداد الجديدة، والسالم، : وتعيش الغالبية الساحقة في العاصمة بغداد في األحياء التالية
 إلىوالحرية؛ إضافةً  والطوبجي ين، والزعفرانية، والبلديات،أووالدورة، والكرادة الشرقية، والبت

ويقطن معظم الفلسطينيين في مبانٍ  ،وجود عدد منهم في منازل خاصة موزعة في أنحاء المدينة
كالمدارس (وتتخذ بعض األسر مباني حكومية ملجأ لها  ،قليلة االرتفاع بنتها الحكومة العراقية

   )30(.وهناك أسر فلسطينية تستأجر منازل خاصة في بعض األحياء ،)السابقة
 16شقة في  768موزعة على  أسرة 1600، يوجد أكبر تجمع يضم حوالي )31(تفي منطقة البلديا

 24الجديدة كانت مستوصفات بيطرية، كما أن هناك  عمارة سكنية، وهناك ست مالجئ في بغداد
، وثالثة 45 في تل محمد، وثالثة مالجئ في حي األمين وعدد شققها  شعبياً صغيراً بيتاً حكومياً

على ثالثة مالجئ في حي الحرية مع  ةووثماني بيوت حكومية شعبية ، عأل مالجئ في الزعفرانية
تعود ليهود  قديمةبيتاً، والبيوت المجمدة، وهي بيوت  129مجموعها  بيوت حكومية صغيرة

فلسطين المحتلة، وتقع في حي السالم وبيوت حكومية شعبية صغيرة عددها  إلىرحلوا  عراقيين
 68ين وحي الجهاد وأبو تشير وغيرها عددها يقارب أورة في البتوثمة بيوت متنوعة ومتناث ،68

  .بيتاً
في % 2.4من الالجئين الفلسطينيين في العراق ، و 96.1تستأثر العاصمة العراقية بغداد على 

من الالجئين الفلسطينيين في العراق يقطنون %  99في البصرة، وهناك %  1.5الموصل ، و 
  .المناطق الحضريــة

  
  : )32(خمسة أنواع  إلىقسيم سكن الالجئين الفلسطينيين في العراق ويمكن ت

ثالث غرف حسب وضع  إلىالدور المجمدة من قبل الدولة، والسكن فيها مكون من غرفة : الًأو
  .من مجموع الالجئين الفلسطينيين% 12.7العائلة، ونسبة الذين يسكنون هذه الدور 

                                                 
  .المصدر السابق 30
  .2003حزيران . ر هيثم مناع، المتحدث باسم اللجنة الحقوقيةالدكتو ،اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، باريس 31
-11سط في األردن ، عمان ، حول مستقبل فلسطينيي الشتات وندوة مركز دراسات الشرق األ إلىجميل مصعب ، فلسطينيو الشتات في العراق ، ورقة مقدمة . د 32

  . 8ص1987سطينيين في العراق ، في مطبعة شرق برس ، حيث تم االعتماد على دراسات هدى حمودة عن الفل 5-4ص 13/9/2000
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ة وكبيرة الحجم تضم أسر كبيرة وهي غير صالحة المالجئ وهي عبارة عن بيوت قديم: ثانياً
  .للسكن
  .الدور الحكومية والمستأجرة وهي أشبه ما تكون بالمساكن الشعبية: ثالثاً
  .من الالجئين % 19.38نيسان وتقدر نسبة القاطنين فيها  7العمارات السكنية في حي : رابعاً

  .غداد وأحيائها الشعبية بيوت حكومية مؤجرة ومتناثرة على مختلف مناطق ب: خامساً
من الالجئين الفلسطينيين في العراق يشغلون سكناً على نفقة ) % 84.3(أن هناك  إلىويشار 

من الالجئين يشغلون سكناً على نفقاتهم الخاصة، وهم من % 13.3الحكومة العراقية، في حين 
، وتعتبر الفئة من الالجئين فيملكون دوراً خاصة بهم)% 2.4(أصحاب الدخل المتوسط، أما 
  .األخيرة من فئة الدخول المرتفعة

  
  الفلسطينيون في العراق بعد اإلحتالل األمريكي

حل ب حتالل األمريكيتدهور األمني واستمرار الفوضى التي نجمت عن قرارات اإلالمع استمرار 
رات تصاعد وتفاقم النعووكذلك تدمير مؤسسات الدولة وبناها التحتية،  ،الجيش وأجهزة األمن

مما أثر على أحوال المواطنين العرب  عمالؤهم،الطائفية والمذهبية التي روج لها المحتلون و
المقيمين في العراق وخاصة الالجئين الفلسطينيين حيث بدأت االعتداءات والمضايقات تزداد 

ع ضحايا، وتم استهداف التجمعات السكنية التي يشغلها فلسطينيون، خاصة المجمالوتخلف وراءها 
من الفلسطينيين الموجودين في %)  40(السكني في البلديات الذي يسكن فيه ما ال يقل عن 

 إلى، وصوالً 27/6/2006، و 22/2/2006، 1/2/2004جرى هذا بدءاً من  ،العراق
، وقبلها وبعدها هجمات كثيرة، وحصلت اعتداءات أخرى على تجمعات سكنية في 19/10/2006

  .رانية وأماكن أخرىحي الدورة والحرية والزعف
 :العراق في الفلسطينيين الالجئين على ملةحال جوانب

   :اإلعالمي السياسي الجانب -1
 المقيمين العرب على  إعالمية حملة بشن حتاللإلا بعد صدرت التي الصفراء الصحف بعض بدأت

 بلسان الناطقة الصباح جريدة في الحملة هذه تصاعدت وقدن، الفلسطينيي الالجئين وخاصة العراق في

 أتباع من باعتبارهم الفلسطينيين توصيف وتم العراقية، الفضائية وكذلك العراقية، اإلعالم شبكة

  . )ةاإلرهابي( األعمال من الكثير عن مسؤولون وبأنهم السابق العراقي النظام

 :القانوني الجانب -2
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 الدائمة اإلقامة إلغاء  - 

  السفر وثيقة إصدار وقف - 
 الشخصية الهوية بطاقة ارإصد إيقاف - 

 :األمني الجانب -3

  الفلسطينيين للمواطنين المتعمد القتل - 
  فديةوال ختطافإلا - 

 السكن أماكن من القسري التهجير - 

 .العراقية الداخلية وزارة سجون و األمريكي االحتالل سجون في الفلسطينيين عشرات اعتقال - 

بدأ فلسطينيو العراق وغيرهم ممن ال يحملون  ،2003نيسان /في أبريل عراقبمجرد سقوط ال
يتعرضون لمضايقات ) كاألكراد اإليرانيين، والسودانيين، والصوماليين، وغيرهم(الجنسية العراقية 

والظاهر أن للمضايقات والعنف سببين . اإلخالء القسري من منازلهم إلىوهجمات عنيفة، إضافةً 
  : رئيسيين

لفقراء بالغضب إزاء ما يرونه معاملةً تفضيلية للفلسطينيين من العراقيين ا بعضيشعر  :لواأل
   .جانب الحكومة العراقية ألنها قدمت السكن المدعوم لالجئين الفلسطينيين

  .للفلسطينيين  المؤجرةالت مالكي المنازل استعادة عقاراتهم أوهو مح والثاني

د، بل طالت أيضاً الفلسطينيين حدثت حاالت اإلخالء القسري للفلسطينيين في جميع أنحاء بغدا
  . القالئل الذين يسكنون منازل خاصة يدفعون أجورها حسب أسعار السوق

أسرة فلسطينية في بغداد  344وتبعاً لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بغداد، فقد تعرض نحو 
 )33(.2003ر أيا/مايو 7نيسان و/أبريل 9لمغادرة منازلها قسراً بين  أوفرداً للطرد  1612تضم 

وقامت جمعية الهالل األحمر العراقية، وغيرها من المنظمات اإلنسانية، بتأمين إقامة مؤقتة لكثيرٍ 
 7وكان هذا النادي يوفر في . من العائالت في مركزٍ مؤقت في نادي حيفا الرياضي بحي البلديات

في خيامٍ نصبت في  فرداً، وذلك 500أسر تضم نحو  107إقامةً مؤقتة لحوالي  2003أيار /مايو
                                                 

  ). موثقٌ لدى هيومن رايتس ووتش(، 2003أيار /مايو 7، "األسر التي طردت من منازلها"منظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة العامة، لجنة اإلغاثة والمساعدات،   33
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، بلغ عدد الفلسطينيين المشردين 2003تشرين الثاني /وبحلول نوفمبر )34(.ملعب كرة القدم بالنادي
   )35(.خيمة 400شخصاً يسكنون في  1500المقيمين في نادي حيفا حوالي 

مخيم  كما أقيم. وتم تأمين بعض هذه األسر مع أقاربها أسرة من بيوتها 706وقد جرى ترحيل 
غاية في  ودة في النادي الفلسطيني في البلديات الستيعاب العدد األكبر منهم في وضع هوالع

من حتى اللحظة دخول فلسطيني العراق نحو األردن، الذي يرفض  1018الصعوبة، بينما غادر 
  .الرويشد شخص يقبعون في مخيم في العراء قرب 900بقي منهم على الحدود، وهم قرابة 

  
، انفجرت أعمال القتل 2006شباط /فبراير 22 في إلمام العسكري في سامراءبعد تفجير مرقد ا

وفي خضم حاالت القتل الطائفية المتزايدة، قام  )36(.الطائفي والعنف في العراق، وفي بغداد خاصةً
  )37(.قوات األمن العراقية باستهداف الفلسطينيينمن مسلحون مع بعض عناصر 

في أماكن مختلفة من بغداد وبتوزيع منشورات تأمرهم بمغادرة قام مسلحون بتهديد الفلسطينيين و
منشورات على " سرايا يوم الحساب"كما وزعت جماعةٌ تدعوا نفسها . العراق فوراً وإال قتلوا

  : منازل الفلسطينيين في أحياء الحرية والدورة والزعفرانية والبلديات؛ وجاء فيها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  إنذار إنذار ـ إنذار ـ

والبعثيين  )40(والغاصبين )39(والوهابيين )38(نين مع التكفيريينأوالفلسطينيين الخونة المتع إلى
  .الموالين لصدام، وخاصةً من يقطن حي الدورة منهم

                                                 
  .2003أيار /مايو 7نيسان و/أبريل 29و 28الرياضي، حي البلديات، بغداد، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد السالم يوسف عثمان، نادي حيفا  34
  .2003تشرين الثاني /نوفمبر 9، الجزيرة، "الالجئون الفلسطينيون في بغداد"لورانس سمولمان،  28 35
  .2006آذار /مارس 26، نيويورك تايمز، "جه االنتقام في بغدادأو: مقيدون، ومعصوبو األعين، وموتى"جيفيري غيتلمان،  36
بعض "قال الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون الالجئين آنذاك رون ريدموند، فإن  .2006آذار /مارس 5، وكالة أنباء األمم المتحدة، "استهداف الفلسطينيين في العراق" 37

  "ركتهم في الصراعات الداخليةاألطراف العراقية تعتبر الفلسطينيين، بوصفهم من المسلمين السنة، من جملة أعدائها، رغم عدم مشا
، "الفوضى إلىالجماعات المسلحة تدفع بالعراق "انظر دكستر فيلكنز، ". كداللة مختصرة على المتمردين الذين يقتلون الشيعة"في العراق " تكفيري"يستخدم مصطلح  38

: 31، ص )2002منشورات جامعة هارفارد، : كمبردج، ماساشوستس(، "ياسيمحاكمة اإلسالم الس: الجهاد"وأيضاً جيل كيبيل، . 2006أيار /مايو 24نيويورك تايمز، 
وبنظر من يفسرون الشرع . وبتكفيره يكون قد خرج من الدين في أعين المؤمنين: يعتبر، نجساً أوالمسلم الذي يكون،  إلى؛ وهي تشير ’كُفْر‘الكلمة مشتقة من كلمة "

  ".ويحكم عليه بالموت’ يكون دمه مهدوراً‘وحسب التعبير الديني، . تلك المنزلة غير متمتعٍ بحماية الشرعاإلسالمي بطريقة حرفية متشددة يكون من يبلغ 
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  .وقد أعذر من أنذر. أيام 10ننذركم بأننا سنطردكم جميعاً إن لم تغادروا المنطقة بأنفسكم خالل 

   )41(.سرايا يوم الحساب

فقد كتب أنطونيو غوتيريس المفوض 42.لى صعيد المساعي المبذولة لحماية الفلسطينيين،وع
معبراً عن قلقه جراء الطالباني الرئيس العراقي جالل  إلىالسامي لالجئين في األمم المتحدة 

محدودية قدرة قوات األمن العراقية "تصاعد العنف ضد الالجئين الفلسطينيين، وخاصةً في ظل 
 )43(إقامة مكتب خاص لحماية الالجئين الفلسطينيين من العنف إلى، ودعا "حماية فاعلة على توفير

   )44(.وقف أعمال القتل إلىكما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصياً الرئيس الطالباني 

نيسان، أصدر المرجع الشيعي األعلى في العراق آية اهللا العظمى علي السيستاني /أبريل 30وفي 
يجب أال تؤذوا الفلسطينيين، حتى من كان : "تحرم مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم وتقولفتوى 

وقد تقيد معظم )45(".وعلى السلطات المدنية حماية الفلسطينيين ومنع مهاجمتهم. منهم متهماً بجريمة
مثل  الشيعة بفتوى السيستاني، لكن بعض الجماعات المقاتلة، التي ترتبط برجال الدين المنافسين

   )46(.ىأومقتدى الصدر، لم تلتزم دوماً بتلك الفت

حزيران /يونيو 1ففي  ،االعتداءات ضد الفلسطينيين تواصلتوعلى الرغم من االهتمام الدولي، 
منشورات أكثر تهديداً في  تعزِوو. موجة جديدة من القتل والخطف في بغداد ظهرت ،2006

  )47(.أيام 10الل ساط الفلسطينيين تنذرهم بمغادرة العراق خأو

                                                                                                                                                 
والعودة به " البدع"الذي أراد تطهير اإلسالم من ) 1792 - 1703(محمد بن عبد الوهاب  إلىالوهابية هي أحد التفسيرات األصولية السنية لإلسالم، وسميت كذلك نسبةً  39

ترتبط الوهابية ارتباطاً وثيقاً بحكام المملكة (ويتدرج أتباع الوهابية من األصوليين المحافظين غير المسيسين . التي كان عليها أيام النبي محمد وصحبه" النقية"يغته ص إلى
  .اإلرهابيين من السنة إلىمة تشير وضمن سياق المنشور، تأتي كلمة الوهابية كشتي. الجماعات الجهادية من أمثال القاعدة إلى) العربية السعودية

40  البيوت وغيرها من المكاسب في ظل حكم صدام حسين" اغتصبوا"االعتقاد المنتشر في العراق بأن الفلسطينيين  إلىيرجح أن هذه الكلمة أتت كإشارة.  
  .توجد نسخة من هذا المنشور موثقة لدى هيومن رايتس ووتش، ترجمة غير رسمية 41
ف أوتزايد مخ: العراق"؛ 2006آذار /مارس 24، أخبار المفوضية العليا لشؤون الالجئين، "ساط الالجئين الفلسطينيين في بغدادأوات القتل تثير الذعر في تهديد"انظر،  42

  .2006آذار /رسما 13، اإليجازات الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون الالجئين، "المفوضية العليا لشؤون الالجئين تجاه الفلسطينيين في بغداد
  ".بعض الفلسطينيين ينتظرون عند الحدود العراقية وبعضهم اآلخر يتلقى التهديدات"سمبل،  43
 28، وكالة األنباء الفرنسية، "فلسطينيين في بغداد خالل األيام الماضية 10مقتل ) دبلوماسي يقول"(انظر أيضاً ". عباس يرجو العراق وقف قتل الفلسطينيين"أبو توامة،  44
  .2006شباط /برايرف

انظر . ى مشابهةأوكما أصدرت المراجع الدينية الشيعية، مثل آية اهللا حسين المؤيد، فت. 2006أيار /مايو STR ،1، "ال تؤذوا الفلسطينيين: السيستاني يقول للعراقيين" 45
المفوضية العليا لشؤون : العراق"انظر أيضاً . 2006أيار /مايو 4ة البريطانية، ، هيئة اإلذاع"’مةأوالمق‘الوحدة ونبذ الطائفية، ويمتدحون  إلىرجال الدين الشيعة يدعون "

  .2006أيار /مايو 2، النشرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون الالجئين، "الالجئين ترحب بفتوى آية اهللا العظمى حول الفلسطينيين
  ".الفوضى إلىالجماعات المسلحة تدفع بالعراق "فيلكنز،  46
  .2006حزيران /يونيو 1، أخبار المفوضية العليا لشؤون الالجئين، "دث القتل واالختطاف في بغداد تجعل الفلسطينيين في حالة خوف وغضبحوا" 47
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  إجراءات تسجيل الالجئين، والمضايقات الرسمية

وزارة الداخلية العراقية تمارس التمييز بحق الفلسطينيين فتنتقص من حقوقهم اإلنسانية األساسية، 
ح سوء المعاملة الذي يلقونه على أيدي موظفي الداخلية من استخدام لغة مسيئة عند ذهابهم أوويتر

استهدافهم بالتعذيب، وأن معاناتهم مع الوزارة ازدادت سوءاً بعد تولي حكومة  ىإللتسجيل إقامتهم 
   )48(.2005الجعفري عقب االنتخابات االنتقالية في يناير كانون الثاني 

وبعد  ،يحصلون على اإلقامة في العراق دون عقبات قبل اإلحتالل األمريكيكان الفلسطينيون 
لتي تغير كادرها تعامل الالجئين الفلسطينيين العراقيين بدأت وزارة الداخلية ا العراق سقوط

بوصفهم أجانب غير مقيمين، وتطالبهم بالحصول على تصاريح اإلقامة وتجديدها من خالل 
ومع أن كثيراً من البلدان تفرض إجراءات التسجيل هذه . وذلك كل ثالثة أشهر مديرية اإلقامة

فاً رسمياً بأن فلسطينيي العراق الجئون، أي أشخاص على األجانب غير المقيمين، فإن هناك اعترا
  . احتمال الترحيل في أي لحظة إلىوطنهم وال يجوز تعريضهم  إلىال يستطيعون العودة 

وزارة الداخلية مخاطرة كبيرةً بسبب موقفها المعادي من الفلسطينيين وما قيل عن  إلىالذهاب  إنو
  . لتورطها في حوادث االعتقال والتعذيب والقت

 )49(فقد أظهرت وزارة الهجرة والمهجرين،. ال يقتصر التمييز وسوء المعاملة على وزارة الداخلية
، عقـدت وزيـرة الهجـرة    2005ل وتشـرين األ /ففي أكتـوبر . عداء خاصاً تجاه الفلسطينيين

والمهجرين سهيلة عبد الجعفر مؤتمراً صحفياً صرحت فيه أنها طالبت مجلس الـوزراء ووزارة  
: األراضي الفلسطينية المحتلة، حيـث قالـت   إلىلية بإعادة الالجئين الفلسطينيين في العراق الداخ

العراق وال يحملون جنسـيةً   إلىا أوطرد الفلسطينيين الذين لج إلىيجب أن تبادر وزارة الداخلية "
د صرحت أيضاً أن مطالبتها بطر كما. أرضهم في غزة بعد أن انسحبت إسرائيل منها إلىعراقية 

الفلسطينيين من العراق جاءت بعد تورطهم في الهجمات اإلرهابية خالل العامين الماضيين؛ وهو 
  )50(.اتهام لم يقم دليل عليه

                                                 
لهاتفية مع ؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش اMDE 14/042/2005: ، دليل منظمة العفو الدولية"المحاكمة غير المنصفة/الخوف من التعذيب"منظمة العفو الدولية،  48

الفلسطينيون في العراق "ستراك؛  أو؛ د2006أيار /مايو 9 – 8؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع عامر، 2006أيار /مايو 16المحامي الفلسطيني أحمد ماهر، 
سيئة الصيت، وهي " فرقة الذئب"يل المثال، أغارت على سب 2005أيار /مايو 15في  .2005ل وكانون األ/ديسمبر 30، واشنطن بوست، "’رجال صدام‘يدفعون ثمن كونهم 

  وحدةٌ شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، على بنايات الفلسطينيين بحي البلديات
49 ،�ً�1dص ا�3;�د�� دا�f�gا��2اق و� )* ��=Q�Sا� Z9��g�  وه( ا�>( �SWم ���dٍت ه��
  .2005ل وتشرين األ/أكتوبر 11، )بغداد(، المشرق "تطالب بطرد الفلسطينيين من العراقوزارة الهجرة والمهجرين "إسراء سعدي ونجاح الركابي،  50
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  2003الفلسطينيين من العراق عام  تهجير

من العراق عقبات أكبـر ممـا يواجهـه المواطنـون      هربلون الأويواجه الفلسطينيون الذين يح
حيث ترفض . راد األقليات األخرى المعرضون للخطر كالمندائيين والكلدانالعراقيون بمن فيهم أف

أراضي  إلى أوأراضي الخط األخضر  إلىرة استقبالهم، وال تسمح إسرائيل بعودتهم أوالبلدان المج
  . السلطة الوطنية

منظمات الالستقبال موجة من الالجئين، وذلك بمساعدة  2003وكان األردن قد استعد قبل حرب 
أعدت المفوضية العليا لشؤون الالجئين والمنظمات اإلنسانية المشاركة  حيث  )51(،لمحلية والدوليةا

 -واحد لالجئين العراقيين : الجئ عشرة آالفمخيمين داخل الحدود األردنية وجهزتهما الستقبال 
) ب(شـد  مخيم الروي -والثاني لمواطني الدول األخرى الفارين من العراق  -) أ(مخيم الرويشد 

وبدأ مواطنو الـدول األخـرى، كالسـودانيين واإلثيـوبيين     . والذي تديره منظمة الهجرة الدولية
 إلى، حيث كانوا ينقلون سريعاً 2003آذار /مارس 20واإلريتريين وغيرهم، يصلون المخيم منذ 

وألن مواطني الدول األخرى كانوا يخرجون من األردن دون تـأخير، فقـد   ). ب(مخيم الرويشد 
  . أغلق المخيم ب بعد فترة وجيزة ولم يبق في الرويشد إال مخيم واحد لالجئين العراقيين

ومع تزايد العنف ضد الفلسطينيين في العراق، بدأ مئات منهم بالتحرك صوب الحدود األردنية مع 
لكـن  . الجئين أكراد إيرانيين تعرضوا لهجمات مماثلة في مخيم الطاش لالجئين قرب الرمـادي 

ردن أغلق حدوده أمام هاتين الفئتين من الالجئين مجبراً إياهم على البقاء في المنطقة العازلـة  األ
فلسـطيني   1000نيسان، كان ما ال يقل عن /أبريل 20وبحلول  ،على الحدود العراقية األردنية

  . وكردي إيراني عالقين في المنطقة العازلة

ـ   1فلسـطينياً بـدخول األردن فـي     550و وبعد أطراف دولية، سمحت السلطات األردنية لنح
لكنها، وقبل أن تسمح لهم بالدخول، أرغمتهم ). أ(ووضعتهم في مخيم الرويشد  2003أيار /مايو

العراق بمجـرد انقضـاء األزمـة الحاليـة      إلىعلى توقيع تعهد ينص على أنهم سوف يعودون 
خيم الرويشد سرعان مـا عـاد   م إلىبعد السماح للفلسطينيين بالتوجه و،  )52(ضاعوواستقرار األ

                                                 
كسفام، وجمعية الهالل األحمر األردنية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر أوكان من بين المنظمات المشاركة المنظمة الدولية للهجرة، وأطباء بال حدود، و 51

  .الم، ومؤسسة بالتفورم اليابان، والمؤسسة الخيرية الهاشميةوالهالل األحمر، وأطباء الع
 23، وكالة أنباء األمم المتحدة، "عمان تسمح لمئتي شخص بالدخول من المنطقة العازلة"انظر أيضاً . مقابالت هيومن رايتس ووتش في مخيم الرويشد لالجئين 52

  .2003نيسان /أبريل
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أما القلة التي نجحت في اجتياز الحدود العراقية بعد  ،األردن فأغلق حدوده أمام فلسطينيي العراق
  . 2004وقد حدثت معظم حاالت العودة عام  ،ذلك فظلت في مخيم الكرامة داخل المنطقة العازلة

  مخيم الرويشد
تشـريد اآلالف   إلـى  2003سطينيين العراقيين عام لقد أدت الهجمات التي استهدفت الالجئين الفل

وقد أغلق األردن حدوده في البداية، ثم سـمح  . األردن إلىفرار المئات  إلىمنهم داخلياً، إضافةً 
كـم داخـل    85مخيم الرويشد المعزول القاحل الذي يقع على مسافة  إلىبدخول عدة مئات منهم 

عراقيين فظلوا أكثر من سنتين في مخيم الكرامة الـذي ال  أما بقية الفلسطينيين ال. الحدود األردنية
أن قامـت السـلطات    إلىيقل قسوةً والواقع داخل المنطقة العازلة على الحدود العراقية األردنية، 

وخالل السنوات الثالث الماضية، كان عدة . مخيم الرويشد إلىونقلهم  2005األردنية بإغالقه عام 
 إلـى منهم العـودة   250وقد فضل قرابة  ،ة سجناء في مخيم الرويشدمئات من الفلسطينيين بمثاب

الوضع الخطير الذي كانوا يعيشونه في العراق على البقاء في المخيم دون بارقة أمل بإيجاد حـلٍّ  
  . لمحنتهم

شخصاً عالقةً على الجانب العراقـي مـن    200لقد بقيت مجموعةٌ من الفلسطينيين يناهز عددها 
، بعد أن رفض األردن إدخالهم وقامت 2006أيار /آذار حتى مايو/ن منذ مارسالحدود مع األرد

وعلى إثر طلبٍ قدمه وزيـر  . األراضي العراقية إلىقوات حرس الحدود العراقية بإعادتهم قسراً 
خارجية السلطة الفلسطينية، سمحت سوريا لهؤالء الالجئين الفلسطينيين بدخول أراضيها ثم عادت 

  .مامهم على الفورفأغلقت حدودها أ

وخالل السنوات الثالث الماضية، كان سكان مخيم الرويشد سجناء من الناحية العملية؛ إذ يحـيط  
بلـدة   إلـى وينال الالجئون إذناً بمغادرة المخيم والذهاب . بالمخيم سور تحرسه الشرطة األردنية

دما يحتاج الالجئ عالجاً في أما عن ،الرويشد للتسوق، لكنهم ال يستطيعون مغادرة المخيم لغير ذلك
وأما زيارة أي شـخصٍ   ،المستشفى، فإن الشرطة تخفره باستمرار حتى وهو في سرير المستشفى

فتحتـاج  ) حقـوق اإلنسـان   أواألقارب واألصدقاء والصحفيين ومسئولو اإلغاثة (لمخيم الرويشد 
  . )53(موافقة مسبقة من وزير الداخلية األردني

                                                 
الحصول على هذه الموافقة حتى  إلىأمهم في عمان،  إلى، ال تسمح لهم السلطات باالنضمام )اثنان منهم قاصرون(يين عراقيين وتضطر أم أردنية لثالثة أبناء فلسطين 53

يومن رايتس ووتش من مقابلة ه).  يرد أدناه وصفٌ لمحنة هذه العائلة، وهي عائلة حدة، أثناء احتجاز األبناء الثالثة في مخيم الكرامة(تتمكن من زيارة أبنائها في المخيم 
 .  2006أيار /مايو 1مع خالد محمد جهاد حدة، مخيم الرويشد لالجئين، 
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فلسطينياً في مخيم الرويشد، مـع أزواجهـم    386نال بموجبه  2003وقد صدر أمر ملكي عام 
أمـا الفلسـطينيون    )54().لكنه منعهم من العمل(األردنيين، لجوءاً مؤقتاً مع عائالتهم في األردن 

اآلخرون الذين سمح لهم بمغادرة مخيم الرويشد فهم الذين اعتقدوا أن من األفضل لهم أن يعودوا 
  .)55(بغداد إلى

بغداد عـام   إلى" طوعاً"راً من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في مخيم الرويشد ثم عادوا لكن كثي
قاصـدين   2006نيسـان  /وا من االضطهاد في بغداد في أبريلبره، ما لبثوا أن عادوا ف2004

لكن األردن أغلق الحدود في وجوههم هذه المرة، كما منعهم حـرس الحـدود   . األردن من جديد
  . ن مغادرة العراقالعراقيين م

   2005 – 2003مخيم الكرامة، 

. كم وتفصـل بـين األردن والعـراق    2قع في المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها يمخيم الكرامة 
وعادةً ما تستخدم هذه المنطقة كفسحة لوقوف األعداد الكبيرة من السيارات والشاحنات التي تنتظر 

  . ين الحدوديينإنجاز معامالت مرورها في أي من المركز

، عاد فأغلقها 2003أيار /وبعد أن فتح األردن حدوده لفترة وجيزة أمام فلسطينيي العراق في مايو
وكان التخفيف الوحيد للقيـود هـو   ، تاركاً جميع من وصلوا بعد ذلك عالقين في المنطقة العازلة

  . 2005السماح المحدود بدخول األشخاص بعد إغالق مخيم الكرامة في نيسان 

لت مجموعات جديدة من الفلسطينيين الهاربين من تزايد حاالت القتل أو، ح2006آذار /في مارس
فلسطينياً بينهم كثيـر مـن    89فقد وصلت مجموعةٌ من . والتهديد التي يتعرضون لها في بغداد

وكـان يـرافقهم   . 2006آذار /مـارس  19الحدود األردنية العراقية يوم  إلىطفالً  42النساء و
لى ووأمضى الالجئون ليلتهم األ". فريق حفظ السالم المسيحي"ماية ثالثة ناشطين من مجموعة للح

وبعد اتصاالت مع وزارة الداخلية العراقية، سمح . في الباصات على الجانب العراقي من الحدود
لكن السلطات األردنيـة سـارعت فـور     ،للمجموعة باجتياز الحدود العراقية صبيحة اليوم التالي

  .إغالق الحدود لمنعهم من بلوغ نقطة الحدود األردنية إلىخولهم المنطقة العازلة، د

                                                 
كانون /ديسمبر 10، تصريحات المفوضية العليا لشؤون الالجئين، "الجئو المنطقة العازلة: العراق"جينيفر باغونيس المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون الالجئين،  54
  .2004ل واأل
  ".الجئو المنطقة العازلة: العراق" باغونيس، 55



 51

وقد أغلقت السلطات األردنية حدودها إغالقاً كامالً مدة أربعة أيام رافضةً السماح ألحد بعبورهـا  
ـ  )56(.الجانب العراقي من الحدود إلىأن أعادت السلطات العراقية الالجئين الفلسطينيين  إلى د وبع

الجانب العراقـي؛   إلىآذار، أمر جنود عراقيون الالجئين بالعودة /مارس 23أربعة أيام، أي في 
وقدمت لهـم جمعيـة    ،تهم السلطات العراقية في مبنى مهجور كان إسطبالً للخيل فيما مضىأوف

 الهالل األحمر العراقية خياماً ومساعدات إنسانية كما وصلت مساعدات المفوضية العليا لشـؤون 
   )57(.الالجئين في اليوم نفسه

وقـد   ،شخصـاً  200لى بحيث بلغ عدد المجموعـة  والمجموعة األ إلىوانضم فلسطينيون جدد 
لت سلطات الحدود العراقية وقف تدفق الالجئين، إذ رفضت السماح للقادمين الجـدد بـدخول   أوح

وصلت آخر مجموعـة   وعندما. المخيم المؤقت المقام لالجئين، وأجبرتهم على المبيت في العراء
نيسان، أمرتها سلطات الحدود العراقية /أبريل 23الحدود يوم  إلىفلسطينياً عراقياً  54مؤلفة من 

 إلىبغداد ألن آمر نقطة الحدود العراقية قرر عدم السماح بانضمام أي فلسطيني جديد  إلىبالعودة 
داخل المخـيم   إلىأن تم نقل النساء  إلىوأجبر القادمون الجدد على البقاء عند الحدود  )58(.المخيم

لكن الرجال أرغموا على البقاء خارج المخيم حيث ينامون في مقطورة . عند هبوب عاصفة رملية
  .مهجورة عند نقطة الحدود

لن يغير سياسـته   )59(أمين عام وزارة الداخلية األردنية مخيمر أبو جاموس أن األردن ونقالً عن
ف لدى األردن أووقال المسئول العراقي أن هناك مخ. نيين العراقيينالقاضية بمنع دخول الفلسطي

فهم يحملون وثيقة السفر (من أن ال يتمكن الفلسطينيون العراقيون الذين ال يحملون جوازات سفر 
من مغادرة األردن إذا سمح لهم بدخول أراضيه، وذلك بخالف حالة العـراقيين  ) الفلسطينية فقط

ن سلطات الحدود العراقية ختمت وثائق سفر الفلسطينيين الخـارجين  فإلذلك،  وتأكيداً )60(.العاديين
كما أبلغـت وزارة الداخليـة العراقيـة    ". يسمح بالخروج، وال يسمح بالعودة"من العراق بعبارة 

 )61(.المفوضية العليا لشؤون الالجئين أن الفلسطينيين الفارين من العراق ال حق لهم بالعودة إليـه 
ـ وأكد أبو جا ن دول أوموس أن قضية الالجئين الفلسطينيين العراقيين يجب أن تحل من خالل تع

                                                 
  .2006أيار /مايو 1، ومع مسئولين دوليين، 2006نيسان /أبريل 30مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد سكان مخيم طريبيل،  56
  .2006حزيران /يونيو 11اتصال عن طريق البريد اإللكتروني بأحد مسئولي المفوضية العليا لشؤون الالجئين،  57
  .2006نيسان /أبريل 30من رايتس ووتش محمد سليم علي، مخيم طريبيل، مقابلة هيو 58
 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، 59
  .2006أيار /مايو 4أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية األردنية، عمان، . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر ف 60
  .2006حزيران /يونيو 11العليا لشؤون الالجئين، اتصال عن طريق البريد اإللكتروني بأحد مسئولي المفوضية  61
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المنطقة في حمل ذلك العبء؛ لكن األردن لن يسمح للفلسطينيين العراقيين بدخول أراضيه حتـى  
   )62(.في حال وجود مساعدات مالية دولية

  ةالسوري حدودال

سوريا، أعلن وزير الخارجيـة   إلىلى واأل مع تجدد األزمة على الحدود األردنية، وخالل زيارته
الفلسطيني محمود الزهار أنه تلقى وعداً من السلطات السورية باستقبال الفلسطينيين العالقين على 

   )63(.الحدود العراقية األردنية

وجاء العرض السوري مخالفاً للسياسة السورية السابقة في إغالق الحدود أمام الفلسطينيين، وذلك 
فلسـطينياً،   18وكانت سوريا قد سمحت في السابق لمجموعة من . السياسة األردنية على غرار

تشرين الثـاني  /نوفمبر 21ل حتى وتشرين األ/أكتوبر 4ظلوا على الحدود السورية العراقية من 
ضات مكثفـة بـين   أولكن ذلك لم يحدث إال بعد مف. )64(مخيم الهول لالجئين إلى، بالتوجه 2005

   65.لطات السوريةالمفوضية والس

فلسـطينياً عراقيـاً    250، قامت منظمة الهجرة الدولية بنقل أكثر مـن  2006أيار /مايو 9وفي 
. مخيم الهـول  إلىثم نقلتهم السلطات السورية . سوريا إلىعالقين على الحدود العراقية األردنية 

 إلىذلك بعد نقلهم  نروا؛ ويرجح أن يكونوويجب أن يتلقى هؤالء الالجئون بعد ذلك مساعدات األ
وقد  )66(.نروا حيث تفرض قيود على التنقل أقل مما يفرض في مخيم الهولوالمخيم الذي تديره األ

فلسطينياً عراقياً  37عادت السلطات السورية في اليوم التالي فسمحت بعبور مجموعة أخرى من 
أيار، يغلقـون الحـدود   /يولكن السوريين، ومنذ ما. الحدود السورية إلىجاؤوا مباشرةً من بغداد 

فلسـطينياً عراقيـاً    200مجموعةٌ تقارب  وال تزال. السورية العراقية أمام الفلسطينيين العراقيين
وعلى النقـيض   )67(.عالقةً في المنطقة العازلة عند الحدود السورية) ومنهم أطفال ونساء حوامل(

                                                 
  .2006أيار /مايو 4أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية األردنية، عمان، . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر ف 62
  .2006نيسان /أبريل 20، اسوشييتد برس، "حكومة حماس الفلسطينية إلىسوريا تمد يد العون "ألبرت آجي،  63
64  تديره المفوضية العليا لشؤون الالجئين ومعظم من فيه من العراقيين مخيم.  
  .2005تشرين الثاني /نوفمبر 21، وكالة األنباء المتحدة، "فلسطينيون عراقيون يلتمسون اللجوء في سوريا: سوريا 65
  .2006أيار /مايو 9دة، ، وكالة األنباء المتح"دمشق تفتح أبوابها أمام الالجئين الفلسطينيين على الحدود: سوريا" 66
وصول مزيد من الالجئين : سوريا"؛ 2006أيار /مايو 18، وكالة األنباء المتحدة، "حوادث القتل واالختطاف في بغداد تجعل الفلسطينيين العراقيين خائفين وغاضبين" 67

 11ريد اإللكتروني بأحد مسئولي المفوضية العليا لشؤون الالجئين، ؛ اتصال عن طريق الب2006أيار /مايو 18، وكالة األنباء المتحدة، "الحدود إلىالفلسطينيين 
  .2006حزيران /يونيو
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األردن وسوريا بأعداد كبيرة،  من حال الفلسطينيين، يواصل المواطنون العراقيون دخول كل من
  .من العراق الالجئينمما يظهر الطبيعة التمييزية للسياسات األردنية والسورية تجاه 

  نقص حماية الالجئين الفلسطينيين

بموجـب  " حلول دائمـة "ظهرت ثالثة  ، 1951منذ تبني االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين عام 
الجئين من شأنها تمكينهم من إنهاء حالة اللجوء وإعادة بناء القانون الدولي والسياسات الخاصة بال

االندماج فـي بلـد    أوطانهم، أو إلىاإلعادة الطوعية : وهذه الحلول هي ،صالت فعلية في بلد ما
   )68(.إعادة التوطين في بلد آخر أواللجوء، 

هو مضـمون بشـكٍل   و )69(.القوانين الدولية لحقوق اإلنسانبه إن حق العودة حقٌّ إنساني تعترف 
أكثر وضوحاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحت الحق في حريـة االنتقـال الـذي    

ويمكن العثور على أساس الحق في العودة بموجب قانون  )70(.يتضمن حق الشخص في دخول بلده
كثيـرٍ   إلىفةً ، إضا1967الالجئين الدولي في اتفاقية الالجئين وفي البروتوكول الملحق بها عام 

من االتفاقيات اإلقليمية الخاصة بالالجئين، وكذلك قرارات األمم المتحدة والنتائج التـي خلصـت   
كما أن هناك إعالنات محددة تتعلق  )71(.إليها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون الالجئين

تحدة التي حفظت حق الالجئـين  بالالجئين الفلسطينيين، وأهمها قرارات الجمعية العامة لألمم الم
   )72(.الفلسطينيين بالعودة

                                                 
والمفوضية العليا لشؤون الالجئين مكلفةٌ، بموجب قرار إنشائها، بالبحث عن حلوٍل دائمة . يمكن العثور على أسس هذه الحلول الثالثة في القانون الدولي لالجئين 68

 ,U.N.T.S. 150 189،)اتفاقية الالجئين(وبموجب االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين . االندماج في مجتمعات قومية جديدة أودة الطوعية لالجئين، بما في ذلك اإلعا

اكتساب " أو، "حمل جنسيتهاتذرعه الطوعي بحماية الدولة التي ي"، : ، تتوقف الحماية الدولية لالجئ في حال1954نيسان /أبريل 22، التي دخلت حيز التطبيق في 1951
لشخص ال يحمل جنسية، وبسبب أن الظروف التي " أوالذي أقام خارجه،  أوإذا عاد طوعاً ليقيم في البلد الذي تركه " أو، "جنسيةً جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة

من اتفاقية  34وتفرض المادة ). ت( 1، اتفاقية الالجئين، المادة "مته المعتادة السابقةبلد إقا إلىاالعتراف بوضعيته كالجئ قد زالت، وأصبح قادراً على العودة  إلىأدت 
  ".بقدر اإلمكان اندماج وتجنّس الالجئين وتطبيعهم"الالجئين على الدول ن تسهل 

  ".بلده إلىفي ذلك بلده، وفى العودة  لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما"على أن ) 2( 13مثالً، ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة  69
إن لجنة حقوق اإلنسان، وهي الهيئة الدولية التي تراقب االلتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي ). 4( 12العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المادة  70

وعلى كل دولة عضو، أال . ليلة جداً يمكن فيها لتجريد الشخص من حقه في دخول بلده أن يكون معقوالًًترى أن هناك حاالت ق"مالحظتها العامة الخاصة بحرية االنتقال، 
المادة (، حرية االنتقال 27لجنة حقوق اإلنسان، مالحظة عامة رقم ". بلد آخر إلىنفيه  أوبلده على نحوٍ تعسفي من خالل تجريده من الجنسية  إلىتمنع الشخص من العودة 

12( ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 ،2 20، الفقرة 1999تشرين الثاني /نوفمبر.  
الحق األساسي لألشخاص في "بشأن اإلعادة الطوعية تؤكد على  1985إن النتائج الملزمة التي توصلت إليها اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون الالجئين عام  71

تدعو جميع البلدان األصلية، وبلدان اللجوء، والمفوضية العليا لشؤون ) "1994(ن النتيجة العامة المتعلقة بالحماية الدولية ؛ في حين أ"بلدانهم األصلية إلىالعودة طوعاً 
  ".طانهم بأمانٍ وكرامةأو إلىالقيام بكل ما هو ممكن لتمكين الالجئين من ممارسة حقهم بالعودة  إلىالالجئين، والمجتمع الدولي عامة، 

  :منه على 11، ونصت الفقرة "لجنة المصالحة التابعة لألمم المتحدة في قضية فلسطين"الذي أنشأ  1948لعام ) 3( 194ذكراً هو القرار  القرار األكثر 72
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وقد عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من مرة عن استعدادها الستقبال الالجئين الفلسطينيين 
لكن إسرائيل رفضت هـذا الحـل   . ين من العراق في غزة، وإصدار جوازات فلسطينية لهمبارهال

المفوضية  حثتكما . طرتها على حدود غزة والضفة الغربيةالذي تستطيع منع تنفيذه من خالل سي
وكانـت  . لسماح بعودة الالجئين الفلسطينيين من العراقلالعليا لشؤون الالجئين، مرتين إسرائيل 

ثمانية الجئين فلسطينيين تربطهم صـالت   أوحيث كان موضوعها ستة  2003لى عام والمرة األ
عندما قـدمت المفوضـية إلسـرائيل قائمـة      2006ت عام أما المرة الثانية فكان. مباشرة بغزة

بالالجئين الفلسطينيين الذين تربطهم صالت مباشرة بغزة ممن كانوا عالقين على الحدود األردنية 
لكن إسرائيل رفضت في المرتين طلب المفوضية السماح لالجئين الفلسطينيين بـدخول  . العراقية

   )73(.غزة

السماح بـدخول الفلسـطينيين الـذين    ) دا بعض االستثناءاتع(ويرفض كل من األردن وسوريا 
وعندما وافقت الدولتان على ". اإلبعاد"من العراق؛ في خرق للحظر الدولي على  خروجلون الأويح

حدوث استثناءات مؤقتة من رفضهما هذا، وضعتا شرطاً على قبول الالجئين الفلسـطينيين هـو   
ومخيم الهول في سوريا  2003لرويشد في األردن عام إبقاؤهم محتجزين داخل المخيمات كمخيم ا

  .  2006عام 

لى عن حماية الالجئين الفلسطينيين داخل العراق على عاتق الحكومة العراقية وتقع المسؤولية األ
التي تتحمل مسؤوليةً دولية عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تصيب األشخاص الموجـودين  

ومن الضروري أن تتخـذ  . المواطنين، وإنزال العقاب بمرتكبيها ضمن أراضيها، بمن فيهم غير
وإنهاء الممارسات  ،الحكومة العراقية خطوات عاجلة لتوفير األمن لالجئين الفلسطينيين في العراق

اإلحـتالل  كما تظل قوات . التمييزية بحقهم من جانب وزارة الداخلية والجهات الحكومية األخرى
ي العراق؛ ويجب أن يتضمن ذلك حماية األقليات المعرضـة للخطـر،   مسئولة عن توفير األمن ف

  .ومنها الالجئون الفلسطينيون

                                                 
. 2006نيسان /ل، أبريمقابلة هيومن رايتس ووتش مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين ومع مسئولين دبلوماسيين ومسئولين من منظمة التحرير الفلسطينية واألردن 73

نروا تنحصر في ولكن مهمة األ. سطولى عن الالجئين الفلسطينيين في معظم أنحاء الشرق األونروا المسؤولية األوووفقاً لرأي المفوضية العليا لشؤون الالجئين، تتولى األ
وقد . ستفيدون فعالً من كثيرٍ من أنواع الحماية التي تقررها اتفاقية الالجئينوبالتالي فإن الالجئين الفلسطينيين ال ي. تقديم المساعدات، وهي غير مكلفة بحماية الالجئين

؛ ومن هنا فإن الالجئين الفلسطينيين في العراق يقعون ضمن مهام المفوضية العليا لشؤون الالجئين، على العكس من الالجئين 1949نروا عام ورفض العراق مساعدة األ
  .المحتلة، وفي األردن وسوريا ولبنان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية
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رة احترام حق الالجئين الفلسطينيين بالتماس السالمة واللجوء خارج العـراق  أووعلى الدول المج
ر كما أن على إسرائيل أيضاً عـدم انتظـا  . طالما أنهم يواجهون انعدام األمن واالضطهاد داخله

، وعليها السـماح  ضات الحل النهائيأوفي إطار مفحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين  إلىالتوصل 
  .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية إلىلالجئين الفلسطينيين العراقيين بالعودة 

البلـدان   إلـى وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يساهم في تحمل العبء، عبر تقديم مساعدات مالية 
ألسـبابٍ إنسـانية،    لجـوء قبل الالجئين الفلسطينيين من العراق، لمنحهم إمكانية إعادة الالتي تست

مثل حالً يكنموذجٍ ال  1999ويمكن استخدام برنامج اإلجالء اإلنساني للكوسوفيين من مقدونيا عام 
   )74(.دائماً بل وسيلةً مؤقتة لتأمين اللجوء والحفاظ على األرواح

 استنتاجات وتوصيات

نروا، ومؤسسات األمم المتحدة وبشكل خاص األ الالجئون الفلسطينيون في العراق من واليةحرم 
لمفوض األمم المتحدة في  لذلك، ال بد )75(.األمر الذي ربط مصيرهم بالسلطة التنفيذية في العراق

ة نروا، واعتبار االتفاق مع الحكومواأل العراق من مناقشة شمول الفلسطينيين في العراق بخدمات
الوضع القانوني على أسس جديدة أكثر وضوحاً مع  العراقية بحال الملغي، األمر الذي يمهد لتنظيم

  .أية سلطة عراقية مستقبالً
يضعهم فـي نطـاق أيـة     وحيث أن هذا التوجه هو األفضل لمستقبل الالجئين الفلسطينيين كونه

تحتمل أي تأخير، مثل وضع  الإجراءات مستقبلية تتعلق بحق العودة، فإن هناك إجراءات عاجلة 
، وتخصيص مساعدات عاجلـة  سكن مقبولةحد لمأساة المقيمين في المخيمات عبر نقلهم ألماكن 

  .ن بين المنظمات اإلنسانيةأوبالتع لسكان المالجئ بانتظار حل جذري لهذا الوضع الالإنساني
، ضات الحل النهائيأور مففي إطا حل لقضية الالجئين الفلسطينيين عموماً إلىوحتى يتم التوصل 

المنـاطق التـي تـديرها     إلىالجئين الفلسطينيين العراقيين فعلى إسرائيل عدم معارضة دخول ال
  . السلطة الوطنية الفلسطينية اآلن

  :السلطات العراقية إلى
التأكيد على التزام العراق باستضافة الالجئين الفلسطينيين ضمن شروط إنسـانية آمنـة،    - 

  .القضاء إلىالتحقيق فيها وإحالتها ومع االنتهاكات التي يتعرضون لها،  وعدم التسامح

                                                 
  .2000، مسح الجئي العالم "هل يكون نموذجاً للمستقبل؟: اإلجالء اإلنساني من كوسوفو"بيل فريليك،  74
 .دراسة اللجنة العربية لحقوق اإلنسان 75
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 .توفير إجراءات أمنية خاصة في األحياء التي يقيم فيها الفلسطينيون العراقيون - 
واالنتهاكـات التـي    ،اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء حاالت استهداف فلسطينيي العراق - 

 .قيق مع مرتكبيها ومعاقبتهمتقوم بها قوات األمن العراقية، والتح
ضمان تلقي الفلسطينيين المعاملة الرسمية المتناسبة مع وضعهم كالجئين معترف بهـم،   - 

 . وإلغاء شروط التسجيل المضنية التي تفرضها مديرية اإلقامة في وزارة الداخلية
ات بشكل طبيعي، وعدم التمييز وإلغاء كل القرارللفلسطينيين في العراق فتح فرص العمل  - 

 .الحياة اليومية لالجئين تعقد أوالتي ترقن القيد 
بتعريـف العـراقيين بمأسـاة     ضرورة قيام منظمات حقوق اإلنسان العراقيـة الناشـئة   - 

لوضـع حـد لإلشـاعات     الفلسطينيين والتقريب بين الجيران العـراقيين والفلسـطينيين  
  .والتحريض

  : في العراق قوات اإلحتالل إلى
قية على توفير األمن لالجئين الفلسطينيين، ومراقبة معاملة القوات العراقية مساعدة الحكومة العرا

والعمل على ضمان إجراء التحقيق في االنتهاكات التي ترتكبها القوات العراقية  ،لهؤالء الالجئين
  . بحق الفلسطينيين العراقيين، ومعاقبة مرتكبيها من قبل السلطات المعنية

  :وباقي دول المنطقةحكومات األردن وسوريا  إلى
فـتح الحـدود أمـام    مما يتطلب بشكٍل خاص،  يناالعتراف بأن فلسطينيي العراق مهدد - 

  . ومنحهم نفس فرص النجاة التي تمنحها للعراقيين هم،القادمين من
اإلبعاد القسري، سواء على الحـدود   إلىضمان عدم تعرض أي الجئ فلسطيني عراقي  - 

 .د دخوله البلد المضيفبع أو) برفض السماح له بالدخول(

معاملة الجهات الحكومية لالجئين الفلسطينيين العراقيين، معاملةً كريمة واحترام حقـوقهم   - 
 .اإلنسانية بما فيها حقهم في االنتقال داخل البلد المضيف

على بلدان المنطقة التي ال تستضيف الجئين فلسطينيين عراقيين مشاركة البلدان المضيفة  - 
  .ن طريق المساعدات اإلنسانية والمساهمات الماليةفي تحمل العبء ع

السماح للفلسطينيين العراقيين المتزوجين من مواطنات من دول المنطقـة بـدخول بلـد     - 
  . الزوجة مع بقية أفراد األسرة
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  :مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لالجئين إلى
بالغ عن االنتهاكات التـي  ن مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، المراقبة واإلأوبالتع - 

يتعرض لها الفلسطينيون في العراق، ومراقبة مدى تمكنهم من الحصول على حق اللجوء 
  .وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بمعاملتهم في المنطقة

رة بالسماح لالجئين الفلسطينيين العراقيين بدخول أوالتزام الدول المج إلىمواصلة الدعوة   - 
 .أراضيها ومعاملتهم معاملة منسجمة مع المعايير الدولية

اإلصرار على اتخاذ السلطات المعنية في العراق، بما فيها قوات األمن العراقية وقـوات    - 
حماية ، جميع الخطوات الالزمة لضمان سالمة الالجئين الفلسطينيين العراقيين واإلحتالل
  . حقوقهم

  :المانحين والمجتمع الدولي إلى
رة للعراق على إبقاء حدودها مفتوحةً أمام الفلسطينيين أوحث حكومات الدول المج - 

العراقيين الفارين من االضطهاد والعنف في العراق، واإلصرار على معاملة الفلسطينيين 
  .العراقيين الفارين من العراق بما ينسجم مع المعايير الدولية

على الدول المانحة االلتزام بواجبها القانوني واإلنساني في المساهمة بتحمل مسؤولية   - 
الالجئين من خالل تقديم الدعم المالي واإلنساني لنشاطات حماية ومساعدة الفلسطينيين 

 .من العراق الالجئينالعراقيين 
  

   :نرواواأل إلى

نــروا وتقديم الخدمات األساسية لهم واأل إدراج الالجئين الفلسطينيين في العراق في سجالت - 
بأقصى سرعة ممكنة خاصة بعد ما تعرض له هؤالء الالجئون من اعادة تشريد بعد االحتالل 

  )76(.االمريكي للعراق
  

  :على المستوى الفلسطيني

إبراز أهمية كل تجمع لالجئين الفلسطينيين في إطار االهتمام بالقضية األم،  بما فيهم الالجئين  - 
الفلسطينيين في العراق، وذلك في وسائل االعالم الفلسطينية والعربية، كما هناك ضرورة لنشر 

  .مزيد من المواد الصحفية عن المجتمع الفلسطيني في العراق للباحثين والكتاب الفلسطينيين
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العمل على دفع نشاط الالجئين الفلسطينيين في العراق أكثر من أي وقت مضى، لجهة المطالبة  - 
  .بحقوقهم المغتصبة، وفي المقدمة منها حق العودة حسب قرارات الشرعية الدولية 

  
  سعيد سالمة 

  دائرة شؤون الالجئين
21/2/2007  
  
  

  البدائل القانونية 
  لحماية الالجئين الفلسطينيين 

  في العراق 
  
  

 إعداد
كمال قبعه. د  

  
  
  

  
  

  . لعراقدراسة مقدمة لورشة عمل بشأن الالجئين الفلسطينيين في ا
  دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية

  رام اهللا –الغرفة التجارية 
  2007شباط  21
  

  مقدمة
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، كانت تعيش حالة من 1950تعيش في العراق جالية من الالجئين الفلسطينيين منذ عام   
النظام العراقي وبمجرد سقوط . االستقرار والرعاية من قبل المجتمع العراقي وحكوماته المتعاقبة

، إثر العدوان األنغلوامريكي على العراق، شهد الوضع األمني والحياتي لهؤالء 2003في نيسان 
الالجئين الفلسطينيين، تدهوراً غير مسبوق، بسبب استهداف هذه الجالية الفلسطنيية من قبل 

م، ونشر مجموعات وميليشيات طائفية، عن طريق مهاجمة أماكن سكناهم، وقتل العشرات منه
التهجير  إلىساطهم، والقيام بخلق ظروف حياتية وأمنية تقودهم حتماً أوالذعر واإلرهاب في 

رة، التي سارعت بإقفال حدودها في وجوههم، أوالدول المج إلىلة الفرار واللجوء أوالداخلي ومح
تاء، وتركتهم في المناطق الحدودية العازلة، تلفحهم شمس الصحراء صيفاً والبرد القارص ش

  .أدنى شروط الحياة اإلنسانية إلىي بدائية تفتقر أوويقيمون في خيام وم
  

ضاع الالجئين في العراق، منذ تدمير جامع اإلمام العسكري في سامراء أووتتدهور   
، خاصة بظهور ميليشيات إرهابية طائفية دموية، جعلت الفلسطيني أحد 2006شباط  22بتاريخ 

ولعل . صفية الحسابات، مع الطوائف األخرى والنظام العراقي السابقين االنتقام والبطش وتأوعن
الحكومات العراقية في مرحلة ما بعد صدام، لم تفعل شيئاً يذكر لحماية "ما يثير الجزع حقيقة أن 

تتحمل الحكومة العراقية شطراً كبيراً من المسؤولية عن محنة الفلسطينيين في "، بل و "الفلسطينيين
هم عناصر وزارة الداخلية في ما يصيب الفلسطيني من اعتقاالت تعسفية وتعذيب العراق، ويسا

   77" وقتل وحاالت اختفاء
  

إن لهذه المأساة الفاجعة، مقدمات وخلفيات وأسباب ونتائج ودروس ومؤشرات متعددة،   
وفي . ل هذه الدراسة المتواضعة الدخول ومعالجة الجوانب القانونية والقانونية الدولية منهاأوتح

سبيل ذلك، يتوجب بداية دراسة القوانين والمراسيم والقرارات الحكومية العراقية التي نظمت 
حقوق والتزامات وواجبات، كل من الالجئين الفلسطينيين في العراق من جهة، والحكومات 

  .العراق إلى، عام لجوء هؤالء 1950العراقية المتعاقبة منذ عام 
  

صورة، من دراسة وضع الالجئين هؤالء وكذلك واجبات وال بد في سبيل اكتمال ال  
نروا، واأل –حمايتهم وإغاثتهم ورعايتهم، من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

                                                 
  .2و1، ص 2006. الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق: تش، ال مفرتقرير منظمة هيومان رايتس وو  77
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موقع هؤالء في اإلطار  إلىوكذلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، هذا إضافة 
ومؤتمر  1965يين بموجب بروتوكول كازابالنكا لعام العربي الناظم لشؤون الالجئين الفلسطين

كل ذلك، في إطار . المشرفين للدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين لدى الجامعة العربية
  .لة البحث عن إطار قانوني ناظم وناجع لحماية ومساعدة الالجئين الفلسطينيين في العراقأومح

  
 

  ن في العراقاإلقامة والسكن لالجئين الفلسطينيي

  
من أبناء " فوج الكرمل الفلسطيني"شكل الجيش العراقي المتواجد في فلسطين إبان النكبة 

وقد . العراق إلى 1948بعض القرى جنوبي مدينة حيفا والمثلث، وقام بنقل عائالتهم في صيف 
وفد هؤالء من مناطق أجزم وعين غزال وجبع والصرفند والمزار وعارة وعرارة والطنطورة 

ويقدر عدد الذين وصلوا العراق . والطيرة وكفر الم وعتليت وأم الزينات وأم الفحم وعين الحوض
  .نسمة 4000و  3000بين  1948في 

  
، 1950عام  إلىتولت وزارة الدفاع العراقية رعاية وإدارة شؤون الفلسطينيين منذ قدومهم 

البصرة، وبعض النوادي في ل األمر في معسكرات الجيش في الشعيبة في أوحيث تم إسكانهم 
. ، وبعض المدارس والمباني الحكومية)أبو غريب والحويجة(الموصل وفي المحافظات العراقية 

وجرى االتفاق بين الحكومة العراقية واألنروا على تكفل . 1958استمر الحال هكذا حتى عام 
  . األمم المتحدةلى برعاية الفلسطينيين مقابل إعفاء العراق من التزامات مالية مع واأل
  

الالجئون الفلسطينيون يتلقون المساعدات العينية من وزارة الدفاع العراقية، التي  وظل
 توزع وجبات الطعام يومياً على العائالت كما توزعها على الجنود، وفي أماكن تجمعاتهم كانت

 اعيةحيث أصبحت مسؤوليتهم تقع على عاتق وزارة الشؤون االجتم 1950السكنية حتى عام 

 مديرية شؤون الالجئين"والعمل والتي أسست شعبة خاص لرعايتهم واإلشراف عليهم سميت 

وليس لها  وتشرف هذه المديرية على شؤون الالجئين الفلسطينيين فقط،". الفلسطينيين في العراق
   .العراق لإلقامة فيه إلىعالقة بباقي الفلسطينيين الذين جاءوا 
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اإلنسان الفلسطيني "العراق بأنه  إلىعريف الالجئ الفلسطيني حددت هذه المديرية ت ولقد
   ."25/9/1958العراق وأقام فيه قبل تاريخ  إلىودخل  1948هاجر من بلده المحتل عام  الذي

المديرية قبل عام  زوجها الفلسطيني المسجل في إلىوالعتبارات إنسانية فقد أجيز ضم الزوجة 
من لهم أقرباء  إلىاللجوء  كما منحت المديرية صفة. زوجةال إلى، وال يجوز ضم الزوج  1961

ويمنح الالجئ . 1/1/1961قبل  العراق إلىفي العراق من الالجئين الفلسطينيين ممن دخلوا 
البالد  إلىوثيقة سفر تمكنه من السفر  إلىالفلسطيني المسجل في العراق بطاقة شخصية باإلضافة 

اآلخرون الذين يقيمون في العراق فإنهم يحملون  لفلسطينيونأما الالجئون ا. العربية واألجنبية
سفر فلسطينية كالتي تصرف للفلسطينيين في سورية  وثائق أوجوازات سفر عربية غير عراقية 

بموجب إقامة سنوية تتجدد حسب الطلب، ويتبعون في  ولبنان وغزة، وهم يقيمون في العراق
  .العرب مكتب شؤون إلىمعامالتهم 

 

فالالجيء . الواقع مقيدات للفلسطيني السكن والسفر والتمييز في المعاملةنجد في 
الفلسطيني يشبه العامل الفلسطيني األجنبي في سلبياته ويعامل كالعراقي في كل ما تظلمه به 

هذا المبدأ كان ساريا قبل . وألمر لم نجد تفسيرا له يحق له السفر مرة واحدة في العام. الدولة
  . وبقي معها، وليس له الحق في صندوق توفير البريد الحروب والحصار

  
تفيد وثيقة وقعها . صدر بشأن حقه في التملك عدة قرارات، لكن الواقع كان أسوأ منها

وزير العمل والشؤون االجتماعية أحمد الحبوبي، وهي شهادة حية لوضع الفلسطينيين في العراق 
  78: اليبالت 1967) يونيو(يوما من حرب حزيران  80بعد 

  
قمت بزيارة للمالجئ التي يسكنها إخواننا الفلسطينيين فهالني ما رأيت وال أبالغ لو "

بعيد فليس للشمس مكان  أوفهي ال تختلف عنها من قريب . شبهتها بقبور يسكنها أحياء
بناؤها قديم متآكل يتهدد أرواح . منفذ إليها كما أن الهواء النقي مطرود منها أوفيها 

 3Xإن الغرفة الواحدة التي مساحتها . عيشون في قلق دائم وخوف مقيمساكنيها في
وهي محل للطبخ ولغسيل . نسمة 12-7ح أفرادها بين أوتسكنها عائلة يتر 3،25

. المالبس والصحون واالستحمام والنوم واألكل وهي بنفس الوقت ساحة للعب األطفال
ا فيه من خطورة ومحاذير فاصل بين عائلة وأخرى وفي هذا م أووليس هناك حاجزا 

                                                 
 .25/11/2006انظر، ناصر الحارثي، الالجئون الفلسطينيون في العراق بين خيار القتل المتعمد والتهجير القسري، حركة القوميين العرب، بتاريخ   78
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ومشاكل تنجم من اختالط الفتيات بالفتيان فضال عما يتهدد الصحة من احتمال انتشار 
إن المشكلة . بئة خاصة وأن النظافة في هكذا أماكن تكاد تكون معدومةواألمراض واأل

إن اإلنسان في هذه ). ليس السامع كمن رأى(أكبر من أن توصف وكما يقول المثل 
ما يشبه حياة الحيوان، أقول ذلك وكلي ألم وأنا  إلىيفقد آدميته وتستحيل حياته  األماكن

سيولي هذه المشكلة العناية ) يقصد مجلس الوزراء العراقي(موقن أن مجلسكم الموقر 
الالزمة إلنقاذ هؤالء المساكين من الحالة المزرية التي يعيشونها وقد دب اليأس في 

وال . ن األمل في إنقاذهم مما هم فيه فاستسلموا لليأسنفوسهم وباتوا في ريب حتى م
أكتمكم مدى المرارة التي رافقتني وأنا أرقب نظرات األطفال والنساء والشيوخ وقد 

أهكذا (شحبت وجوههم وغاضت نضارتها وهي ترمقني بعتب محض ولسان حالهم يقول 
   )."يعيش العائدون

  
واتخذت توصيات، لتخصيص أراضي تملك  اجتمعت اللجنة الوزارية" القنبلة"إثر هذه 

وجرى إصدار تعليمات خاصة بالفلسطينيين تتضمن إعانات نقدية . لالجئيين مع تسليف مواد بناء
  .1968لسنة  1منتظمة في القرار رقم 

  
فأصدر مجلس  1968) يوليو(بعد هذه الوعود السخية جاء انقالب حزب البعث في تموز

الذي قرر معالجة أزمة السكن بإنشاء مجموعات سكنية شعبية  ،366قيادة الثورة القرار رقم 
اة الفلسطينيين أووقرر مس. متكاملة الخدمات عوضا عن تخصيص األراضي للفلسطينيين

بالعراقيين في التعيين والترفيع والتقاعد واإلجازات والسلف المصرفية، وإرسالهم في البعثات 
بالمقابل، منع هذا القرار على الفلسطينيين شراء . الرسمية بالشروط المطبقة على العراقيين

بشأن تمتع  1صدر القرار  1981وفي  .نية والعقاريةأواألراضي والبناء وطلب السلف التع
الفلسطينيين بحقوق عقارية وأعطاهم الحق في التمتع بحق منفعة عقار واحد للسكن بعد موافقة 

شترط موافقة المؤسسة العامة للعمل ت 5صدرت تعليمات رقم  1983وفي  .وزارة الداخلية
تقرر السماح للفلسطيني  1984وفي  .االنتقال من عمل آلخر أووالتدريس المهني من أجل العمل 

صدر من جديد قرار عن مجلس قيادة  1987وفي  .بتملك دار سكن واحدة على نفقته الخاصة
را يوقف العمل أصدر صدام حسين قرا 1989وفي  .الثورة يسمح بتملك دار سكن واحدة
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أصدر صدام حسين قرارا بتمليك  1997وفي  .بالقرارات المذكورة أعاله لمدة خمس سنوات
  .الفلسطيني الحامل لشارة الحزب قطعة أرض سكنية

  
الت مطلع السبعينات التي نجم عنها تحسين في وضع قسم من الالجئين، أووباستثناء مح

. الشخص الفلسطيني بوالئه للسلطة والحزب رهنت الثمانينات والتسعينات أي تحسن في وضع
  .فيما همشت الغالبية العظمى لحساب فئة صغيرة جدا من المنتفعين

  
أن الالجئين الفلسطينيين في العراق، قد استفادوا مما  إلىوتشير المعطيات المتوفرة، 

لالجئين، من هؤالء ا% 84.3وفرته لهم الدولة العراقية من مساكن وأماكن إقامة، إذ أن هناك 
ستة أنواع،  إلىويمكن تقسيم سكن هؤالء الالجئين . يشغلون سكناً على نفقة الحكومة العراقية

   79 - :وهي
  

ثالث غرف حس وضع  إلىالدور المجمدة من قبل الدولة، والسكن فيها مكون من غرفة   :الًأو
  .يينمن مجموع الالجئين الفلسطين% 12.7العائلة، ونسبة الذين يسكنون هذه الدور 

المالجىء وهي عبارة عن بيوت قديمة وكبيرة الحجم تضم أسر كبيرة وهي غير صالحة   :ثانياً
  .للسكن

  .الدور الحكومية والمستأجرة وهي أشبه ما تكون بالمساكن الشعبية  :ثالثاً
  .من الالجئين% 19.38نيسان وتقدر نسبة القاطنين فيها  7العمارات السكنية في حي   :رابعاً

  .بيوت حكومية مؤجرة ومتناثرة على مختلف مناطق بغداد وأحيائها الشعبية  :خامساً
من الالجئين يشغلون سكناً على نفقاتهم الخاصة، وهم من أصحاب الدخل % 13.3  :سادساً

من الالجئين فيملكون دوراً خاصة بهم، وتعتبر الفئة األخيرة من % 2.4المتوسط، أما 
  .فئة الدخول المرتفعة

   
 

  - :كالتالي 2003ن رصد المناطق التي يسكنها الفلسطينيون في بغداد في ويمك
  

                                                 
-11سط في األردن، عمان، حول مستقبل فلسطيني الشتات، ووة مركز دراسات الشرق األند إلىجميل مصعب، فلسطينيو الشتات في العراق، ورقة مقدمة . د  79
  .8، ص 1987، حيث تم االعتماد على دراسات هدى حمودة عن الفلسطينيين في العراق، في مطبعة شرق برس 5-4، ص 13/9/2000
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عمارة  16شقة في  768عائلة موزعة على  1600وهي أكبر تجمع فيه حوالي : البلديات - 
  .سكنية

  .ست مالجئ متوسطة الحجم في بغداد الجديدة كانت مستوصفات بيطرية لمعالجة الحيوانات - 
  .تل محمد بيتا حكوميا شعبيا صغيرا في 24 - 
  .45ثالث مالجئ إحداها آيل للسقوط في حي األمين وعدد شققها  - 
  .ثالث مالجئ في الزعفرانية وثماني بيوت حكومية شعبية في وضع ال إنساني - 
ثالث مالجئ في حي الحرية أحدها كبير واآلخران متوسطان مع بيوت حكومية صغيرة  - 

  .بيتا 129مجموعها 
  .68تي أشرنا لها وبيوت حكومية شعبية صغيرة عددها البيوت المجمدة في حي السالم ال - 
 .بيتا 68ين وحي الجهاد وأبو تشير وغيرها عددها يقارب أوبيوت متنوعة ومتناثرة في البت - 

عائلة من بيوتها وتم تأمين بعض هذه العائالت مع أقاربها في  706ومؤخراً جرى ترحيل 
في النادي الفلسطيني في البلديات،   عودةكما أقيم مخيم ال. أماكن يتكدس بها الناس واألثاث

  .الستيعاب العدد األكبر منهم في وضع هو غاية في الصعوبة
 

  
  
  
  
 

  قوانين ومراسيم الحراك االقتصادي واالجتماعي والعمل

  
 شؤون مديرية إلى محددة ميزانية80  والعمل، االجتماعية الشؤون وزارة خصصت

 أعداد تزايد رغم ثابتة الميزانية هذه وظلت السنة، في يعراق دينار ألف 200 قدرها الفلسطينيين،

 من مستفيد الجئ 2000 حوالي 1952 عام في عددهم كان حيث العراق في الفلسطينيين الالجئين

  .نسمة ألف 14 على يزيد 1971 عام من لواأل النصف في الرقم هذا وأصبح الميزانية، هذه
  

                                                 
 .1997، مركز شمل لالجئين، رام اهللا. لبيب قدسية، الالجئون الفلسطينيون في العراق 80
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 الغوث وكالة كانت التي والمالبس لتموينيةا المواد من بدالً المخصصات هذه صرفت وقد

 الغوث وكالة أسلوب رفض على العراق أصر فقد األخرى، العربية الدول في الالجئين على توزعها

  .المذكورة النقدية بالمخصصات عنه واالستعاضة
  

 في المسجل الفلسطيني الالجئ إلى نقدية مخصصات شهر كل مطلع في المديرية وتمنح

  :التالي النحو على وذلك سجالتها
   .جديداً مولوداً تلد الجئة لكل دنانير خمسة قدرها نقدية إعانة تدفع .1
   .سنوات الست عن عمره يزيد يتوفى فلسطيني كل لعائلة دنانير خمسة قدرها نقدية إعانة تدفع .2
 عدب يومياً فلساً 50 قدرها نقدية معونة سنوات ست لحد الواحدة السنة عمره زأوتج طفل لكل يدفع .3

   .العائلة دخل من التأكد
 عشرة الثامنة السنة زأويتج ولم عمره من السادسة السنة أكمل مسجل فلسطيني شخص لكل يدفع .4

  .يومياً فلس 100

 والستين والخامسة عشرة الثامنة بين عمره حأويتر العراق في مسجل فلسطيني الجئ لكل يدفع .5

  :التالية شروطال أحد فيه توفر إذا يومياً، فلس 100 قدره مبلغً

 لجنة من بقرار مؤيداً ذلك يكون أن على الكسب من يمنعانه مرض أو بعاهة مصاباً كان إذا - 

 .رسمية طبية

 شبه أو رسمية دائرة في مستخدما أو موظفاً يكن ولم صباحية مدرسة في طالباً كان إذا - 

 في عاماً نالعشري عن عمره يزيد أال على للرزق، آخر مورد له يكن ولم شركة أو رسمية

 .الكليات في عاماً والعشرين والستة ،(الثانوية) واالعدادية المتوسطة المدارس

 يكن ولم شركة أو رسمية شبه أو رسمية دائرة في مستخدمة أو موظفة غير أنثى كانت إذا - 

  .للرزق آخر مورد لها
 

 .يومياً فلس 100 مبلغ سنة والستين الخامسة عمره زأوتج العراق في فلسطيني الجئ لكل يدفع .6

 :التالية الحاالت في النقدية المخصصات تقطع .7

  .اإلحتياط كلية أدخل إذا أو الدولة حساب على دراسية بعثة في طالباً كان اذا - 
 .بذلك اإلداري األمر صدور تاريخ من العراق غادر قد يكون أن - 

 .المستشفيات في المرضى للفلسطينيين النقدية المخصصات صرف يستمر .8
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 المخصصات صرف الضرورة، على بناء العام، االجتماعية الخدمات مدير من صيةبتو للوزير .9

 :التالية الحاالت في صرف بدون المقبولين الفلسطينيين إلى

  .سنة لكبر العمل عن عجزه أو رسمية طبية لجنة من بتقرير عجزه ثبت إذا للعاجز - 
 .رجيخا دخل أي أو لها معيل أي وجود عدم ثبت إذا المقطوعة األرملة - 

 .خارجي دخل أو لها مورد وجود وعدم األسرة رب سجن أو توقيف حالة في - 

 العامة، االجتماعية الخدمات مديرية تدفعها التي المخصصات غير من العائلة دخل يقسم .10

 ويتم تطبيق. عنهم النقدية المخصصات تقطع الذين األفراد عدد القسمة خارج ويكون خمسة على

 الذي الدخل من دنانير خمسة كل مقابل العائلة من واحد شخص اتمخصص تقطع بأن المادة هذه

 الزوجين من مؤلفة األسرة اعتبرت وقد .الحكومية المخصصات غير من األسرة عليه تحصل

 أن الذكر، السالفة القوانين من ويتبين .المخصصات لدفع أعلى كحد متزوجين غير الدأو وخمسة

   المخصصات، تلك مجميعه يتقاضون ال العراق في الالجئين
  

 بتاريخ المنعقد 366 رقم الثورة قيادة مجلس قرار في المواد هذه على بسيط تعديل جرى وقد

  :التالي النحو وعلى المخصصات بنود من 6 البند على تعديل بإجراء والمتعلق 17/8/1969
  :التالية الحاالت في للفلسطينيين المخصصات صرف يستمر  . أ

  .الخاص حسابه على للدراسة العائلة دأفرا أحد سافر إذا :الًأو
  .بالفدائيين لاللتحاق العائلة أفراد أحد سافر إذا :ثانياً
  :التالية لألسباب المخصصات صرف يتوقف . ب
  .الحكومة نفقة على للدراسة العائلة أفراد أحد سافر إذا :الًأو

  .فعالً اشتغاله وتأكد أخرى دولة في العمل لغرض العائلة أفراد أحد سافر إذا :ثانياً
 في الرسمية شبه أو الرسمية الدولة دوائر في العائلة أفراد أحد استخدام أو توظيف حالة في. ج

 المعاشي المستوى مع متناسباً كان فإذا العائلة، أفراد مع تناسبه ومدى راتبه مقدار يالحظ العراق،

 فيجب ضئيلة، يتقاضاها التي وراألج كانت إذا أما .بأكملها العائلة عن المخصصات تقطع للعائلة،

 والمستوى يتناسب بما العائلة، أفراد لبقية تدفع التي المخصصات من قسم على واإلبقاء ذلك موازنة

 الالجئين عن النقدية المخصصات فيها تقطع التي الحاالت بعض وهناك .لألسرة المعيشي

  :وأهمها العراق في الفلسطينيين
   .التعليمات ههذ الفلسطيني الالجئ خالف إذا .1
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 وتقطع .المعيشية حالته عن كاذبة أو مضللة معلومات الفلسطيني الالجئ قدم إذا .2

   .المقطوعة المبالغ تعاد وال مخالفة كل عن أشهر ثالثة لمدة المخصصات
  .الفلسطينيين شؤون مديرية امرأو الفلسطيني رفض إذا .3

  
  :يلي ما على ينص والذي 11/5/64 في المؤرخ (15,108) رقم القانون صدر

 وظائف في الفلسطينيين الالجئين بشأن 11/5/64 بتاريخ المنعقدة بجلسته الوزراء مجلس قرر"

  :يلي ما الحكومة
 ومخصصات السنوية اتووالعأل الراتب نوال حيث من العراقي الموظف معاملة معاملتهم

 اعتبار عدم .أ :يلي ما باستثناء عليهم وأنظمة قوانين بتطبيق واالجازات، المعيشة غالء

 بالبقاء بالتشبث الالجئ تدفع قد الغرض، لهذا اعتبارها حالة في النه تقاعدية، خدماتهم

 انهاء عند يمنحوا أن على السليب الجزء استرداد حالة في أسرته وأفراد هو العودة وعدم

 أن .ب .الخدمة ترك عند راتب آخر بمعدل سنة كل عن واحد شهر راتب يعادل ما خدماتهم

 لغرض الخدمة اعتبار استمرار مع سنوات خمس أو سنوات، ثالث كل يجدد عقد نموذج ينظم

 من لكافة شاملة المعاملة تكون أن على المكافأة، لغرض الخدمة ومدة والترفيع ةوالعأل

  .القانون أحكام حسب مقبولة مدرسية شهادة يحملون
  

  :مايلي مراعاة بعد الشأن بهذا يلزم ما اتخاذ يرجى
  

 على اآلخرين، الفلسطينيين يشمل وال فقط الفلسطينيين الالجئين يشمل القرار هذا أن .1

   .فلسطينياً الجئا كونه تؤيد المختصة الجهات من وثيقة الفلسطيني الالجئ يقدم أن
  . األجانب المستخدمين مالك على رواتبهم تحتسب .2

 قيادة مجلس عن الصادر (336) بالقرار عدل حيث 1969 عام حتى المفعول ساري القرار هذا ظل

 الفلسطينيين اةأومس. أ  :التعيين" :يلي ما 17/8/1969 بتاريخ المنعقدة بجلسته قرر الذي الثورة،

 عودة حالة في باإلنهاء مشروطاً التعيين يبقى أن على والتقاعد، والترفيع التعيين عند بالعراقيين

 االجازات على حصولهم في وظفين بالعراقيينالم الفلسطينيين اةأومس .ب. ديارهم إلى الفلسطينيين

  ."المرعية الشروط حسب الرهون مصرف من استالفهم وعند الدراسية
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  :منها بالفلسطينيين خاصة قوانين عدة 81العراقية الحكومة سنّت 1991الخليج عام  حرب وبعد
 نكبة بعد العراق، إلى اأولج الذين الفلسطينيون بها يتمتع كان التي العمومية السياقة رخص إلغاء .1

   .الخليج حرب قبل لهم ممنوحة كانت ميزة وهي ،1967عام ونكسة ،1948 عام
 - العراقية الحرب أثناء الفلسطينيون عليه حصل امتياز وهو فلسطيني، ألي األرض تملك منع .2

   .إلغاؤه تم وقد االيرانية،
 والتصدير، لالستيراد ريةتجا وثيقة منحهم وعدم للفلسطينيين، التجارية المحالت تأجير يمنع .3

   .الخليج حرب قبل ذلك في الحق لهم كان حيث
 محدودة استثنائية حاالت في إال عراقية سفر وثيقة يحملون الذين للفلسطينيين بالسفر السماح عدم .4

  .عام كل ومرة جداً

 الخليج، حرب قبل به معموالً وكان العراق، في الفلسطيني الالجئ باسم بيت أي تسجيل عدم .5

        .الحرب بعد تطبيقه واستمر

 توفير أجل من وذلك اآلخرين، والعرب للفلسطينيين الحكومية الوظائف في التعيين طلبات رفض .6

 .أفضل بشكل للعراقيين العمل فرص

 في حاد ارتفاع ذلك رافق كما والعمومية، الخصوصية السيارات امتالك من الفلسطينيين منع  .7

 الزواج نسبة انخفضت فقد ايضاً، االجتماعية الفلسطينيين ضاعأو على أثر مما السكن، إيجارات

 . الطالق نسبة وزادت

 

بعد فرض الحصار الدولي على العراق ، استصدرت الحكومة العراقية سلسلة قرارات في 
لة كل أو، تتعلق بحماية االقتصاد العراقي ، و ذلك بمنع غير العراقيين من مز 1994عام 

كما أصدرت . لى األرض العراقية ، خاصة بعد أن تدهورت العملة العراقيةاألنشطة التجارية ع
قفت من خالله العمــل بالقوانين و أو،  7/3/1994في ) 23(الحكومة العراقية القرار رقم 

استثمار أمواله في الشركات داخل العراق ، و  أوالقرارات التي تجيز تملك غير العراقي العقار 
تم استصدار عدة قرارات  13/9/1997و في . االستثمار في أي وجه كان أوكل ما شأنه التملك 

استثنت بموجبه الالجئين الفلسطينيين الموجودين في العراق ، و الذين قدموا إليه ما بين عامي 
  .و معاملتهم معاملة المواطن العراقي ) 1950- 1948(
  

                                                 
 .2003باريس، . تقرير اللجنة العربية لحقوق اإلنسان. هيثم مناع، الفلسطينيون في العراق  81
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 الحركة حرية من وحرمانهم معاناتهم، من وزاد الفلسطينيين بمصالح أضر قد القوانين هذه تطبيق إن

 مستوى وانخفاض االقتصادية ضاعهمأو تدهور إلى أدى مما وتجارتهم أعمالهم لةأومز ومن

   .المعيشة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلجراءات الالقانونية بعد الغزو األمريكي
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الجئين ، منحت الحكومة الفلسطينيين العراقيين وثائق السفر الخاصة بال1950منذ عام 
 1949 – 1948وقد بقي من وفدوا في أعقاب حرب . دون إعطائهم جوازات سفر عراقية82

وقد جعلت وثائق . وأحفادهم المولودين في العراق مسجلين بصفة الجئين، ولم يصبحوا مواطنين
الخارج أمراً شديد الصعوبة؛ كما أخضع  إلىالسفر الخاصة بالالجئين من سفر العراقيين 

الخارج والتي فرضتها الحكومة  إلىنفس القيود المفروضة على السفر  إلىالعراقيون  الفلسطينيون
قرابة (دينار عراقي  400,000العراقية على جميع العراقيين في التسعينات، وذلك من قبيل دفع 

، أعلنت حكومة صدام حسين 2000ائل عام أووفي . للحصول على تأشيرة خروج) دوالر 200
حق الملكية العقارية في  1948تتضمن منح الفلسطينيين المقيمين في البالد منذ عن سياسة جديدة 

لكن الفلسطينيين العراقيين قالوا أن القيود القانونية التي تمنعهم من تسجيل المنازل . بغداد
  .2002والسيارات والخطوط الهاتفية بأسمائهم ظلت ساريةً حتى عام 

  

الجمهورية "وثائق زرقاء كتب عليها  ألنهم يحملون أن كثيراً من الفلسطينيين استهدفوا
وذلك ألنها سهلة  .، بدالً من جوازات السفر العراقية الخضراء"وثيقة سفر فلسطينية: العراقية

أن الميليشيات الشيعية، وخاصةً بعد تفجير سامراء، قتلت . التمييز عن جوازات سفر المواطنين
   .م من وثائقهمعدداً من الفلسطينيين بعد التعرف عليه

إذ يجب حضور جميع . الشروط الجديدة المفروضة على الالجئين الفلسطينيين مرهقةٌ جداً
. ثالثة أشهر من أجل تجديد تصريح اإلقامة إلىمديرية اإلقامة كل شهر  إلىأفراد األسرة 

وهي . تجديدها أووتضطر األسر لالنتظار فترات طويلة من أجل الحصول على التصاريح 
وحتى عندما . المديرية يومياً لمدة أسبوعين قبل استالم التصريح إلىالذهاب  إلىأحياناً  تضطر

ثالثة، مما  إلىيتمكن الفلسطيني من تجديد اإلقامة، فإنها ال تكون صالحةً إال لفترة تمتد من شهر 
  .يجعلهم يشرعون بمعاملة تجديدها ثانيةً فور الحصول عليها تقريباً

فقد أظهرت وزارة الهجرة . وسوء المعاملة على وزارة الداخليةال يقتصر التمييز 
والمهجرين، وهي التي تقدم خدمات هامة لألجانب القاطنين في العراق ولألشخاص المشردين 

، عقدت وزيرة الهجرة 2005ل وتشرين األ/ففي أكتوبر. داخلياً، عداء خاصاً تجاه الفلسطينيين
راً صحفياً صرحت فيه أنها طالبت مجلس الوزراء ووزارة والمهجرين سهيلة عبد الجعفر مؤتم

                                                 
 .35، ص 34، ص 36، ص 11-10هيومان رايتس ووتش، مصدر سابق، ص  82
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: األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قالت إلىالداخلية بإعادة الالجئين الفلسطينيين في العراق 
العراق وال يحملون جنسيةً  إلىا أوطرد الفلسطينيين الذين لج إلىيجب أن تبادر وزارة الداخلية "

كما صرحت أيضاً أن مطالبتها بطرد ". د أن انسحبت إسرائيل منهاأرضهم في غزة بع إلىعراقية 
الفلسطينيين من العراق جاءت بعد تورطهم في الهجمات اإلرهابية خالل العامين الماضيين؛ وهو 

  . اتهام لم يقم دليل عليه

  

 يمكن تلخيص أبرز اإلجراءات الالقانونية التي يتلظى بها الالجئين الفلسطينيين في العراق،
  :بعد الغزو األمريكي من قبل الحكومة العراقية والمليشيات المساندة لها، بـ

 لالجئين الدائمة اإلقامة واالنتقالية المؤقتة العراقية الحكومة ألغت :الدائمة اإلقامة إلغاء .1

 وكل تارة، الشهرية المستمرة الدورية المراجعة بقرار ذلك واستبدلت العراق، في الفلسطينيين

 إبراهيم حكومة تشكيل بعد ولكن .أشهر ستة كل أصبحت وأخيراً أخرى، تارة ثالثة أو شهرين

 المراجعة على األمور رست وأخيراً أخرى، مرة الشهرية المراجعة قرار إلى العودة تم الجعفري

 معوقاً، أو كان مريضاً وكبيراً، صغيراً األسرة أفراد كافة بحضور المراجعة وتتم أشهر، 3 كل

 .عراقية دنانير (10) مقدارها فرد لكل غرامة دفع عليه يتوجب المراجعة في تأخير وأي

 شروط رزنامة إقرار تم الماضي تموز شهر وحتى العراق احتالل منذ :السفر وثيقة إصدار وقف .2

 وقد .وتعجيزية وظالمة تعسفية الشروط جديدة، سفر وثيقة إصدار بطلب يتقدم من لكل ومطالب

 .وجيزة فترة منذ الفلسطينيين من محدد لعدد إعطاءها تم

 يتم ال أنه كما ،2003 العام منذ الجديدة المواليد لكل :الشخصية الهوية بطاقة إصدار إيقاف .3

 ال الفلسطينيين من أعداد وهناك الفلسطينيين، لالجئين تالفأو فاقد بدل هوية بطاقة إصدار

 األمنية ضاعواأل ظل في فلسطينيةال الهوية حمل أن من الرغم على ثبوتية، راقأو أية يحملون

 الفلسطينيين من عدد اعتقال و إيقاف تم حيث جريمة، أو تهمة بمثابة يعتبر العراق في المتردية

 الفلسطينية الهوية يحملون ألنهم فقط الداخلية وزارة يرأومغ أو العراقي الجيش حواجز قبل من

 .اإلقامة مديرية عن الصادرة

 الفلسطينيين الالجئين على تشن سابقاً اإلشارة تمت كما :الفلسطينيين للمواطنين المتعمد القتل .4

 قتلوا منهم % 50 من أكثر فلسطينياً 170من أكثر استشهاد إلى أدت األشكال متعددة أمنية حرب

 .فقط فلسطينيين لكونهم أو الفلسطينية الهوية يحملون ألنهم
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 فدية بدفع أهاليهم ومطالبة ميسورين أنهم بحجة الفلسطينيين الالجئين من العشرات اختطاف .5

 في يكون الذي المخطوف سراح إطالق يتم كي دوالر ألف 15 – 10 بين الحالة حسب حأوتتر

 .العمر مقتبل في شاباً أو االبتدائية، المدرسة في طفالً أو السن، في طاعناً رجالً عديدة حاالت

 .قتلهم تم ذلك وبعد المخطوفين أهالي من حاالت  في الفدية أخذ تم وقد

 من ساكنيها قبل من إخالءها تم التي البيوت عدد يعرف ال :السكن أماكن من القسري التهجير .6

 بغداد من عدة أحياء في :المالية وزارة في ومسجل صرف ملك بعضها الفلسطينيين، الالجئين

 أكثر تهجير عن برخ إلينا ورد المقال هذا كتابة وعند والحرية، والسيدية المعالف وأم الدورة منها

 كما الجديدة، بغداد من بالقرب محمد تل حي من الدولة نفقة على تسكن فلسطينية عائلة  24من

 تعود أن يمكن بأنها إبالغها تم الحرية حي في تقيم زالت ما التي الفلسطينية العائالت عشرات أن

 فعالً تم ما وهذا .وتهمبي إلى الرجال وكذلك سنة 15 سن من الشباب يعود أال شرط منازلها إلى

 فعالً الغائبة العراقية الحكومة إلى عائديتها تعود البيوت هذه أن علماً مضى، شهر من أكثر منذ

 .شكالً والحاضرة

 وزارة سجون وكذلك األمريكي االحتالل سجون في الفلسطينيين عشرات اعتقال استمرار .7

 في الفلسطينيين مئات سراح وإطالق تقالاع تم االحتالل بدء منذ أنه علماً العراقية، الداخلية

 يعرف وال مفقودين يعتبرون فلسطينيين مواطنين 10 زأويتج عدداً هناك أن كما .العراق

 .عام من أكثر منذ اختفوا أن منذ مصيرهم

 االغتيال عمليات من عدد فشل نتيجة خطيرة بعضها بجروح الفلسطينيين عشرات إصابة .8

 حدث كما خاص بشكل البلديات مجمع قصف في منهم الكثير بةإصا جراء من وكذلك والتصفية،

 .جريحاً 18 سقط حيث ،19/10/2006 يوم

 أي إلى المتاحة والطرق األشكال بكل العراق مغادرة إلى الفلسطينيين الالجئين آالف اضطرار .9

 على عالقين الفلسطينيين الالجئين من مئات هناك أن كما .يستقبلهم أن يمكن أجنبي أو عربي بلد

    حوالي وهناك األردنية، العراقية الحدود على رويشد معسكر في سنوات 3 من أكثر منذ الحدود
  من أكثر هناك أن كما السورية، الحسكة مدينة في الهول معسكر في يعيشون شخصاً  250
 ظروف في يعيشون العراقية، السورية الحدود على التنف في يقيمون فلسطينياً مواطناً  450

 .قاسية وإنسانية اشيةمع
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  نرواووكالة األ
  والالجئين الفلسطينيين في العراق

  
على خالف الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، لم يوقّع العراق اتفاقية مع   

، بعدما فضلت الحكومة العراقية معالجة احتياجات الالجئين 1949نروا التي أنشأت عام واأل
  .لنفسها

  
حزيران  20لية، منذ بداية عملها في ونروا قد وضعت في اعتباراتها األووقد كانت األ  

، أن يكون العراق هو المنطقة السادسة من مناطق عملياتها الخمس، التي شملت الضفة 1950
الغربية وقطاع غزة واألردن، وسوريا ولبنان، ولكن الحكومة العراقية رفضت هذا األمر رفضاً 

عهدت للوكالة الدولية ولألمم المتحدة بوضع كافة إمكاناتها لإلشراف الكامل على شؤون قاطعاً، وت
الفلسطينيين في العراق، وتقديم المعونات المادية واالجتماعية والصحية والتعليمية والسكن المالئم 
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 إلىة لهم ومساعدتهم على تنظيم أمورهم الحياتية، وذلك مقابل عدم دفع العراق ألية تبرعات نقدي
   83. وكالة الغوث

  
وبناء على ذلك، فإن الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، قد أسقطت من   

في  أوالعراق، ولم تدخلهم إطالقاً في تقاريرها السنوية،  إلىحسابها جميع الالجئين الذين هاجروا 
ولدى تردي . والتعليمية وغيرهابرامجها اإلغاثية التموينية والصحية  أوبرامجها اإلعالمية، 

ضاع المعيشية في العراق عموماً، جراء العقوبات الدولية التي فرضت عليه بعد حرب الخليج واأل
الثانية، وتوقف مشاريع إنشاء المجمعات السكنية إلسكان الالجئين الفلسطينيين هناك، كمشروعي 

الحكومة  إلىير الفلسطينية بطلب رسمي تقدمت منظمة التحر"، "الدوره"و " البلديات"المجمعين في 
نروا من أجل تمديد واليتها والعراقية في بداية التسعينات، من أجل السماح لها بمفاتحة وكالة األ

نروا رفضت وووافقت الحكومة العراقية، لكن وكالة األ. على الفلسطينيين الالجئين في العارق
  84" ذلك

  
العراق خارج اإلطار القانوني الدولي الخاص  هكذا، أصبح الالجئون الفلسطينييون في  

نروا، التي أنشأت بموجب قرار من واأل –بهم، أي وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
وقد نص هذا القرار على األهداف المتوخاة من إنشاء وكالة  85الجمعية العمومية لألمم المتحدة، 

  "نروا، بنصهواأل
  

 194من قرار الجمعية العامة رقم  11حكام الفقرة مدركة بأنه، دون المساس بأ"
، من الضروري مواصلة المساعدة 1948ل وكانون األ 11بتاريخ ) 3- د (

إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، لمنع حاالت المجاعة والعوز بينهم، ولتعزيز 
  ..."ظروف الهدوء واالستقرار

  
  :نروا بـووقد تم تكليف وكالة األ  

  

                                                 
  .1997مركز شمل الالجئين الفلسطينيين، رام اهللا، . لبيب قدسية، الالجئون الفلسطينييون في العراق  83
 .2004أيار  26بتاريخ   www.prc.org.ukرده موقع مركز العودة الفلسطيني أولألخ غرام األحمد،  تصريح  84
  .1949ل وكانون األ 8بتاريخ ) 4-د( 302قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم   85
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حكومات الشرق األدنى، بشأن التدابير التي ينبغي لهم اتخاذها، ر مع أوالتش"... 
استعداداً للوقت الذي تتوقف فيه المساعدة الدولية لمشاريع اإلغاثة 

  ..."والتشغيل

  
وكما ذكر سابقاً، رفضت الحكومة العراقية آنذاك شمل الالجئين الفلسطينيين في العراق   

فوج "ووفاء لمقاتلي وعائالت " نخوة عربية"ا الموقف كان والحقيقة، أن هذ. نرواوبوالية وكالة األ
مع  1949- 48، الذي أسسه الجيش العراقي في منطقة شمال فلسطين إبان معارك "الكرمل

فما كان من قيادة الجيش العراقي إال وأن أخذ معه من وافق من . المنظمات اإلرهابية الصهيونية
ويمكن االعتقاد بأن . العراق لحمايتهم ورعايتهم إلى، الالجئين الفلسطينيين من أتباع ذلك الفوج
النخوة "و " الشهامة"نروا على هؤالء، هو من باب ورفض الحكومة العراقية لوالية وكالة األ

  .والشعور بالمسؤولية تجاه مقاتلي لواء الكرمل وعائالتهم وأقربائهم" العربية
  

، قد أضاع "العروبي"هذا الموقف وإن كان هذا يجب أن يكون مفهوماً كأساس، إال أن   
وفوت جملة من الحقوق الدولية لالجيء الفلسطيني في العراق، وأعفى منظمات دولية متخصصة 

مفوضية األمم  أونروا وبالالجيء من التزامات قانونية دولية تجاهه، سواء أكانت من وكالة األ
  .صةالمتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخص

  
إن القواعد واألحكام االتفاقية والعرفية، التي تتضمنها المواثيق والصكوك الدولية بشأن   

الالجئين، لم تكن تسري وال يجري تطبيقها واإلشراف على نفاذها وحمايتها على الالجيء 
نروا والفلطسيني في العراق، بعدما تولت الحكومة العراقية بنفسها ذلك، ومنعت وكالة األ

  .فوضية السامية لالجئين من بسط واليتها على هؤالءوالم
  

نروا ولم والوضع القانوني لهؤالء الالجئين، يتمثل في أنهم ليسوا مسجلين لدى وكالة األ  
وأن الحكومة العراقية التي التزمت برعاية وإغاثة . تشملهم واليتها منذ إنشاءها، هذا من جهة

وفي مثل هذه الحالة، أفال . ب، من جهة أخرىهؤالء، أصبحت عاجزة عن ذلك ألكثر من سب
في حكم الملغي،  بسبب القاعدة  1950نروا مع الحكومة العراقية عام ويعتبر اتفاق وكالة األ

القانونية الناظمة القاضية بأن تغير الظروف وعجز طرف تعاقدي على الوفاء بالتزاماته، تعتبر 
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لدولية؟ أال يتوجب تفعيل النص القانوني الوارد في واحدة من أسباب إعادة النظر في االتفاقيات ا
ر من أول، والقاضي بالتشوكانون األ 8بتاريخ ) 4- د( 302نروا رقم والقرار المنشيء لوكالة األ

نروا مع حكومات الشرق األدنى، بشأن التدابير التي ينبغي لهم اتخاذها، استعداداً وقبل وكالة األ
و " المساعدة"؟ فهذه ..الدولية لمشاريع اإلغاثة والتشغيلللوقت الذي تتوقف فيه المساعدة 

قد توقفت من قبل الحكومة العراقية، بسبب الظروف العاصفة بالعراق، وأصبحت " المشاريع"
أفال يتوجب على وكالة الغوث في . عاجزة عن القيام بواجباتها بموجب اتفاقها مع وكالة الغوث

  اجبة بموجب قرار إنشائها؟هكذا حالة، أن تضطلع بمسؤولياتها الو
  

نروا، وإن المنطق القانوني واإلنساني من وراء األهداف المتوخاة والمكلفة بها وكالة األ  
نروا باتت بحكم مقاصد قرار إنشاءها وأهدافها، هي الجهة الدولية والتأكيد على أن األ إلىتقود 

نيين في العراق وعلى تخومه ذات االختصاص األصيل برعاية وإغاثة وحماية الالجئين الفلسطي
الوكالة الدولية التي أناط بها المجتمع الدولي ممثالً بالجمعية العامة / فهي، المنظمة . الحدودية

لألمم المتحدة، تقديم المساعدات اإلغاثية في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة االجتماعية لالجئين 
نروا قد بسطت وناطق اللجوء عديدة، إال أن األوعلى الرغم من م. الفلسطينيين في مناطق لجوئهم

األردن، سوريا، لبنان والمناطق : واليتها على التجمعات الرئيسية لمناطق اللجوء، وخاصة
  .الفلسطينية

  
ولكن مناطق اللجوء الفلسطينية أكثر من ذلك بكثير، بل ويطرأ عليها تغييرات بفعل   

، وتكرار عمليات التهجير القسري لالجئين استمرار سياسات التطهير العرقي اإلسرائيلية
مناطق لجوء أخرى، كما حصل مع قسم من الجئي قطاع غزة،  إلىالفلسطينيين مرات متعددة 

وقد أدرك المجتمع الدولي . 1967مصر خالل وبعيد حرب حزيران عام  إلىونزوحهم من هناك 
 إلىرعايته وإغاثته لهم، مما دفعه  مصر إلىأهمية إيالء هؤالء النازحين من الالجئين الفلسطينيين 

نروا لتشمل ومن الجمعية العامة لألمم المتحجدة، يقضي بتوسيع والية وكالة األ 86استصدار قرار 
ولعل في هذه السابقة، ما يجعل من الممكن المطالبة . بصالحياتها بشكل مؤقت الالجئين هؤالء

للجوء في العراق، أسوة بما قام به المجتمع نروا لتشمل فلسطيني اوبتمديد الوالية الجغرافية لأل
  .نروا في هذه السابقةوالدولية ووكالة األ

                                                 
  .1967تموز  4، بتاريخ )es-7( 2252األمم المتحدة، الجمعية العامة، القرار رقم   86
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إن هكذا توجه واحتمال ممكن، يستدعي موافقة عراقية رسمية على قرار الجمعية العامة   

ويستدعي هذا أيضاً، . نرواوالخاص بتأسيس وكالة األ 1949ل وكانون األ 8في ) 4- د( 302رقم 
بين الوكالة والحكومة العراقية، لتحديد حدود الوالية والصالحيات وُأطر التنسيق  إبرام اتفاق

ن فيما بين الطرفين بشأن الالجئين الفلسطينيين في العراق، وخاصة ما نصت عليه ديباجة أووالتع
  :القرار الدولي هذا، فيما يخص

  
  .لتشغيلن مع الحكومات المحلية باالغاثة المباشرة وبرامج اأوالتع: الًأو

ر مع الحكومات في التدابير التي تتخذها، تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة أوالتش: ثانياً
  .الدولية لالغاثة غير متوفرة

نروا في اختيار ونة األأوتؤسس لجنة استشارية من الحكومات المساهمة، ألداء المشورة ومع: ثالثاً
  .المشاريع وتنفيذها

  
االحكام، حدود الوالية والصالحيات، ما بين الدول المضيفة وبين تمثل هذه القواعد و  

نروا ليست وأي ان األ. ر، في ما بينها واضحاًأون والتشأونروا، ويبدو التداخل والتنسيق والتعواأل
مطلقة الصالحيات والوالية في المخيمات، باعتبار المخيمات جزء من سيادة ووالية الدول 

نروا، عبر قرار دولي وة وبسط سيادتها الكاملة عن بعض مظاهرها، لألالمضيفة، تنازلت عن إدار
االغاثة "ن في مجاالت أونروا ملزمة كما الحكومات المضيفة، بالتعو، واأل)4- د( 302ناظم رقم 

ر في التدابير التي تتخذها، تمهيداً أوالتش"و " واختيار المشاريع وتنفيذها" المباشرة وبرامج التشغيل
كل ذلك، بعدما اكدت ديباجة القرار ". تصبح فيه المساعدة الدولية لالغاثة غير متوفرةللوقت الذي 

  . ، بشأن حق العودة والتعويض194من القرار ) 11(المذكور اعاله على احكام الفقرة 
 

تنطبق هذه المرجعية القانونية الدولية واإلقليمية العربية، على الالجئين الفلسطينيين في  
 Lex spesiales الحكومة اللبنانية ملزمة بموجب قبولها بهذه االتفاقيات الخاصة  لبنان؛ أي ان

بشأن الالجئين الفلسطينيين، ان تفي وتقوم بتنفيذ كافة االلتزامات والتعهدات التي نصت عليها تلك 
  .االتفاقيات والقرارات الدولية واالقليمية

تفاق محتمل وممكن بين وكالة ل المطلوب، جراء اووإن كان هذا هو االستحقاق األ  
نروا والحكومة العراقية، إال أن هناك استحقاق آخر مطلوب أيضاً، وهو ضرورة انضمام واأل
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التي تعهدت فيها الدول العربية ببذل كل  87ضاع الالجئين، أواالتفاقية العربية لتنظيم  إلىالعراق 
ألجانب، كما أكدت االتفاقية التزامها جهدها لضمان معاملة الالجئين عموماً، معاملة غير معاملة ا

، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد 1948باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام
، الخاصة 1951، واتفاقية جنيف لعام 1966الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

  .1967ضاع الالجئين، والبروتوكول اإلضافي عام أوب
  

مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية "وقد أنشأت الجامعة العربية   
، وكان أهم ما أنجزه بخصوص الالجئين 1964يونيو / وبدأ هذا أعماله في حزيران ." المضيفة

والذي أقره وزراء خارجية  88"بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية،"الفلسطينيين 
  - :، ونص على10/9/1965لدول العربية، في ا
   

مع االحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية، يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في   -أ"
  ."الحق في العمل واالستخدام، أسوة بالمواطنين(...) أراضي 

يكون للفلسطينيين المقيمين حالياً في أراضي الدولة العربية األخرى،   -ب"
والخروج منها، متى اقتضت (...) أراضي  إلىالحق في الدخول 

مصلحتهم ذلك، وال يترتب على حقهم في الدخول الحق في اإلقامة، اال 
للمدة المرخص بها لهم، وللغرض الذي دخلوا من اجله، ما لم توافق 

  ."السلطات المختصة على غير ذلك
نوا وكذلك من كا(...) يمنح الفلسطينيون، المقيمون حالياً، في أراضي   - ج"

المهاجر، متى رغبوا في ذلك، وثائق صالحة  إلىيقيمون فيها وسافروا 
لسفرهم، وعلى السلطات المختصة، أينما وجدت، صرف هذه الوثائق، 

  ."تجديدها بغير تأخير أو
يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية معاملة رعايا   -د"

  ".دول الجامعة بشأن التأشيرات واإلقامة
  

                                                 
  .151 – 148، مجلة صامد االقتصادي، مصدر سابق ص "البعد الدولي لقضية الالجئين الفلسطينيين"خير فاطمة   87
، 1997فلسطين،  –، رام اهللا )شمل(مركز الالجئين والشتات الفلسطيني . عباس شبالق، قرارات جامعة الدول العربية الخاصة بإقامة الفلسطينيين في الدول العربية  88
  .11-10ص
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، بتاريـخ 3180وفي الدورة الثانية والستين، أصدر مجلس الجامعة القرار رقم   
  - :، الذي نص على4/9/1964

  
أن يتولى مؤتمر المشرفين معالجة القضايا التي كان يبحثها مؤتمر  )1

 .رؤساء أجهزة فلسطين أعماله

أن يعقد مؤتمر المشرفين دورتين في العام، بدالً من دورة واحدة، وذلك  )2
  .أن يستأنف مؤتمر أجهزة فلسطين أعماله ىإل

  
، 1965لعام " بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية" إلىإن انضمام العراق 

يعني إلتزامه بالواجبات الحقوقية العربية المنصوص عليها فيه لصالح الالجئين 
مر المشرفين الفلسطينيين، من جهة، وكذلك يعني إنضمام العراق ليصبح عضواً في مؤت

   89. على شؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة
  
  
  
  
  

  الواجبات القانونية الدولية
  للمفوضية السامية لشؤون الالجئين

  
إن عجز الحكومة العراقية على القيام بواجباتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في العراق، 

دارية المتعاقبة، بشأن حقوق هؤالء من إيواء وخدمات بموجب قوانينها ومراسيمها التشريعية واإل
جانب الحق األساس في األمن  إلىأساسية وإنمائية وحقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، هذا 

والحماية؛ كل هذا، يطرح السؤال عن مدى قانونية وجدوى وإمكانية اإلستدعاء والطلب من 
المتحدة، لتغطية هذا العجز، خاصة وأن هؤالء  األمم إلىالمفوضية السامية لالجئين التابعة 

                                                 
 إلى 20رة، في الفترة من د مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، دورته السابعة والعشرين التي عقدت في مقر األمانة العامة بالقاهانعق  89
مصر واألردن : العربية المضيفة وهي وهو المؤتمر الذي عقد بمشاركة رفيعة المستوى ومتخصصة بشؤون الالجئين الفلسطينيين في الدول. كانون ثان الماضي 25

  .29، ص 4/2/2007صحيفة القدس المقدسية بتاريخ . وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر
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وعلى الرغم من أن لهؤالء الالجئين قد خصصت وكالة . نرواوالالجئين ال يتمتعون بخدمات األ
تموز  28التي تم اعتمادها بتاريخ 90نروا، وتخرج اإلتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين واأل

عن اإلطار القانوني الناظم لقضية الالجئين  ،1954نيسان  22، وبدأ تاريخ نفاذها في 1951
  :لى منها علىومن المادة األ) د(الفلسطينيين، حيث تنص الفقرة 

مساعدة من  أوال تنطبق هذه االتفاقية على األشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية "
وكاالت تابعة لألمم المتحدة، غير مفوضية األمم المتحدة لشؤون  أوهيئات 
 1966وورد مضمون ذلك في البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لعام  ."الالجئين

  .1967ل أوتشرين  4والذي بدأ في النفاذ بتاريخ 
  

  :وتستطرد الفقرة ذاتها لتؤكد
المساعدة ألي سبب دون أن يكون مصير هؤالء  أوفإذا توقفت هذه الحماية "

ات التي اعتمدتها األشخاص قد سوي نهائياًن طبقاً لما يتصل باألمر من القرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة، يصبح هؤالء األشخاص، جراء ذلك، مؤهلين للتمتع 

  ."بمزايا هذه االتفاقية

وتسقط هذه االتفاقية، صفة الالجىء، عن الشخص الذي تمنحه وتعتبره سلطات الدولة   
الفقرة هـ من المادة ( "مالكاً للحقوق وعليه االلتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد"المضيفة 

الضرائب، أي كانت تسميتها  أووال تمنع هذه االتفاقية تحميل الالجىء أعباء الرسوم ). لىواأل
  ).29لى من المادة والفقرة األ(تفوق تلك المستوفاة من قبل مواطنيها  أوبشرط أال تغاير 

  
ل وكانون األ 14يخ ويحدد النظام األساسي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتار  

ويؤكد ). 12- 6المواد (، نطاق عمل المفوضية ووالية المفوض السامي في فصله الثاني 1950
 أويواصل التمتع بحماية "النظام في مادته السابعة على عدم شمول والية المفوضية لالجىء الذي 

الجىء الذي تعترف له ، وكذلك ال)الفقرة ج" (وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة أومساعدة هيئات 
.." بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد"سلطات الدول المضيفة 

  )الفقرة ب(
  

                                                 
  .895، ص 1993األمم المتحدة، نيويورك، ). الجزء الثاني(ل والمجلد األ. مجموعة صكوك دولية: حقوق اإلنسان  90
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وإن كانت تلك االتفاقيات قد أخرجت من نطاق نفاذها، الالجئين الفلسطينيين العتبار أن   
لق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا اإلعالن العالمي المتع"لهم وكالة دولية خاصة بهم، إال أن 
 40/144والمتخذ بقرار الجميعة العامة لألمم المتحدة رقم  91"من مواطني البلد الذين يعيشون فيه

، ال يتضمن هكذا استثناء بخصوص الالجئين المحميين بموجب 1985ل وكانون األ 13بتاريخ 
  . اتفاقيات ووكاالت دولية أخرى

  
ينبغي تأمين حماية حقوق اإلنسان "، لتؤكد على أنه 1985ن لعام وتأتي ديباجة اإلعال  

والحريات األساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية، بالنسبة لألفراد الذين ليسوا من 
تلك الصكوك الدولية التي تتضمن أساساً العهدين الدوليين ." مواطني البلد الذي يعيشون فيه

منع التمييز، : ، واإلتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان1966الخاص بحقوق اإلنسان لعام 
حقوق المرأة، حقوق الطفل، الحريات النقابية، الرعاية الصحية والطبية، الضمان االجتماعي 

  .الخ... والخدمات االجتماعية، التعليم 
  

سية، وقد أكد اإلعالن على االعتراف بحق الالجئين في التمتع بالحقوق والحريات األسا  
اةً بجميع البشر، دون تمييز، واعتبرت أحكامه غير مخلة بالحقوق واالمتيازات التي تمنحها أومس

  .الدولة المتعاقدة لالجئين، بعيداً عن أحكام االتفاقية
  

إن كل هذه القواعد واألحكام القانونية الدولية بشأن الالجىء لم وال تطال لتصل الالجىء   
ة في هذه الفترة الحرجة من معاناتهم، األمر الذي تدركه المفوضية الفلسطيني في العراق، وخاص

  .السامية لشؤون الالجئين
  

ضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق حالياً، بحسب وصف أنطونيو أوفقد باتت   
التي ال يمكن أن  92" الفاجعة"جوتيريس، المفوض السامي لشؤون الالجئين التابع لألمم المتحدة بـ 

من عمليات "مجتمع الدولي حيالها، ومعرباً عن قلقه الشديد إزاء ما يتعرض له هؤالء يصمت ال
  ."تصفية جسدية وإيذاء للمتلكات على أيدي الميليشيات المسلحة

  
                                                 

  .933المصدر السابق، ص   91
  .4/2/2007للندنية، بتاريخ سط اوصحيفة الشرق األ  92
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ألف فلسطيني ال يزالوا  15وتطالب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، بحماية نحو   
ودعى بيان . 2003النصف بعد حرب آذار عام  إلىوقد انخفض عددهم . يعيشون في العراق

تحشيد دعم دولي من أجل حماية وحل مشاكل الالجئين الفلسطينيين  إلىصحفي باسم المفوضية، 
  93. في العراق

  
ضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق أوويظهر من بيانات المفوضية السامية، اهتمامها ب  

قد قدمت المفوضية بعض ما أمكنها من مساعدات و. وفي تخومه الحدودية مع األردن وسوريا
لهؤالء، أسوة ببعض المنظمات الدولية المتخصصة األخرى، كاليونسكو واليونسيف وغيرها، 

ويبرز هنا ". التنف"نروا كما فعلت في منطقة الحدود السورية العراقية في ووحتى وكالة األ
تكفل برعاية وحماية الالجئين الفلسطينيين السؤال، حول ما إذا كان من واجب المفوضية السامية ال
  في العراق وعلى تخومه الحدودية مع األردن وسوريا؟

  
من الجائز التساؤل عن تأخر المفوضية السامية في مد يد العون والمساعدة لالجئين   

 أو/الفلسطينيين في العراق وعلى تخومه الحدودية، خاصة وأن هؤالء لم يتمتعوا بأي مساعدة و
لى من االتفاقية الدولية الخاصة ومن المادة األ) 1(من أي منظمة دولية، حسب نص الفقرة  حماية

ال يوجد ما يحظر "ولعل في االستنتاج بأنه . 1966وكذلك بروتوكول عام  1951بالالجئين لعام 
نروا، واالستعانة بحماية المفوضية، لالجئين الفلسطينيين غير المتواجدين في منطقة عمليات األ

جانب أن مثل هذه االستعانة بخدمات  إلىصحيح تماماً،  94" والذي ال تشملهم مساعداتها وخدماتها
المفوضية لصالح الالجئين الفلسطينيين في العراق تعتبر إجراء ملزماً وحكماً قانونياً واجباً بموجب 

لك، مؤهلين يصبح هؤالء األشخاص، جراء ذ"لى سابقة البيان، حيث ومن المادة األ) د(الفقرة 
حين تسوية  إلىتلكؤ،  أوحسب نص الفقرة ذاتها، وفوراً وبدون انتظار " للتمتع بمزايا هذه االتفاقية

  .نرواووضعهم في إطار اختصاصات ووالية األ
  
  
  

                                                 
  .3، ص24/1/2007صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية، بتاريخ   93
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ) UNRWAنروا واأل(سعيد سالمة، الالجئون الفلسطينيون وأهمية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   94

  .14، ص 2006رام اهللا، تشرين ثاني . راسة مقدمة في المؤتمر الخاص بالالجئين، المقام من قبل جامعة القدس المفتوحةد). UNHCR(الالجئين 
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  المسؤولية القانونية الدولية
  لقوات االحتالل األنغلوأمريكي

  
، وأن 2003لوأمريكي منذ آذار الحقيقة أن العراق بكامله يخضع الحتالل عسكري أنغ  

قوات "القوة المقررة والحاكمة الفعلية في العراق ليست الحكومة العراقية، بل ما يسمى بـ 
والتي تمارس احتالالً حربياً فعلياً، وتمتلك السلطة والصالحيات، وتجثم على العراق " التحالف

  .بنحو أكثر من مائتي ألف جندي أمريكي وبريطاني
  

م من التخريجات غير القانونية، التي مررتها اإلدارة األمريكية في قرارات وعلى الرغ  
مجلس األمن الدولي بعد احتاللها للعراق، ونزع صفة االحتالل الحربي عن الوجود 
األنغلوأمريكي، إال أن تحديد ماهية وطبيعة هذا الوجود وفقاً لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

الحتالل وواجباته ومسؤولياته بموجب هذا القانون وخاصة اتفاقية عموماً، وقواعد وأعراف ا
، ال تدع مجاالً 1949آب  12جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب بتاريخ 

للشك في أن اإلدارة األمريكية واإلدارة البريطانية، كمسؤولتين عن قواتهما التي تحتل العراق عبر 
لتين عما يجري في العراق، باعتباره إقليماً محتالً، وباعتبارها قوتين غزو عسكري غاشم، مسؤو

  .دولتين قائمتين باالحتالل
  

، De joreوقانوني  De factoوباعتبار الواليات المتحدة وبريطانيا سلطتي احتالل فعلي   
االحترام  االستقرار والهدوء، وتأمين إلىفإنها تصبح مسؤولية عن إعادة النظام واألمن في العراق 

الفصل القسري الفردي والجماعي  أواإلبعاد  أووالحماية للسكان المدنيين، وحظر أعمال الترحيل 
  الخ... لسكان العراق المحتلين 

  
ولعل عدم وفاء القوات األنغلوامريكية بهذه االلتزامات، بل والضلوع بالتغطية والحماية   

موضوع دراستنا  –ائفية، التي تعبث بأمن الفلسطيني لقوات وزارة الداخلية العراقية ومليشياتها الط
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وتذيقه العذاب والقتل والتعذيب والتشريد والتهجير، لهو أمر ليس مستهجن فقط، بل ويستوجب  –
بموجب مبادىء وقواعد القانون الدولي الجنائي، وخاصةً بتطبيق . المسؤولية القانونية الدولية

ما يتضمن كافة  147ولعل نص المادة . 1949رابعة لعام من اتفاقية جنيف ال 147و  146المواد 
  - :هذه بنصها" المخالفات الخطيرة"
  
 أوهي التي تتضمن أحد األعمال اآلتية، إذا اقترفت ضد أشخاص  ]....[المخالفات الخطيرة "

ي ذلك المعاملة البعيدة عن اإلنسانية، بما ف أوالقتل العمد، التعذيب : ممتلكات تحميها هذه االتفاقية
الصحة،  أوإصابة خطيرة للجسم  أوالتجارب الخاصة بعلم الحياة األعمال التي تسبب آالماً شديدة 

تعمد  أو ]...[االعتقال غير القانوني لألشخاص المحميين،  أواإلبعاد غير القانوني  أوالنفي 
التفاقية، حرمان شخص من الحقوق الخاصة بالمحاكمة الصحيحة القانونية المنصوص عنها بهذه ا

االستيالء عليها دون ضرورة حربية وبكيفية غير  أوأخذ الرهائن، والتدمير الشامل للمتلكات 
  ."مشروعة واستبدادية

  
. أال ينطبق هذا النص على الممارسات االحتاللية في العراق ضد الالجئين الفلسطينيين  

االحتالل األنغلوأمريكي في  تورط وضلوع قوات إلىفكثير من التقارير والوثائق والدالئل تشير 
التي اعتبرها البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات " المخالفات الخطيرة"العراق في ارتكاب هذه 

وعلى أقل تقدير، فإن ضلوع . منه 85في المادة " جرائم دولية"، بأنها 1977جنيف، والمبرم عام 
التقصير وعدم الوفاء  أوداخلية العراقية، تلك القوات بالتغطية والحماية لقوات وميليشيات وزارة ال

من اإلتفاقية الرابعة،  146باإللتزامات القانونية الدولية الواجبة عليها، تستوجب كما تنص المادة 
  :من

كل طرف من األطراف الساميين المتعاقدين، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف جميع األعمال "... 
  ...."ة التي تتعارض مع أحكام هذه االتفاقي

  
وهكذا، فإن المسؤولية الدولية، تقع على عاتق أكثر من مائة وتسعون دولة متعاقدة   

لى المشتركة التفاقيات و، تعهدت بموجب المادة األ1949وأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
خاص هذه االتفاقيات، على كافة األطراف واألش"وهو فرض احترام تنفيذ " احترام تنفيذ"جنيف بـ 

  - :، أن146بما في ذلك، كما تنص عليه المادة " الذين يرتكبون تلك المخالفات الخطيرة
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يلتزم كل طرف من األطراف الساميين المتعاقدين، بالبحث عن األشخاص المتهمين باقتراف مثل "
أمروا بها، وأن يقدم مثل هؤالء األشخاص بغض النظر عن جنسيتهم  أوهذه المخالفات الخطيرة 

محاكمة، ويجوز أيضاً إذا رأى أفضلية ذلك وطبقاً ألحكام تشريعية، أن يسلم مثل هؤالء  إلى
طرف آخر من األطراف الساميين المتعاقدين ذوي الشأن لمحاكمتهم، بشرط أن  إلىاألشخاص 

  "يكون لدى هذا الطرف السامي المتعاقد أدلة اتهامات كافية ضد هؤالء األشخاص
  

االحتالل، تبقى ملزمة طوال ممارستها لالحتالل، بمباشرة الواجبات إن الدولة القائمة على   
ولعل أحد . 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  95الحكومية في اإلقليم الممثل، بمقتضى مواد وقواعد 

أبرز أشكال هذه الواجبات، تتمثل في إرساء النظام واألمن والحماية للمواطنين ولسكان اإلقليم 
بموجب االتفاقيات الدولية الناظمة بشأن واجبات السلطة " أشخاص محميون"م المحتل، باعتباره

من اتفاقية جنيف الرابعة، لتؤكد على أن  96وقد جاءت المادة . المحتلة بسكان اإلقليم المحتل
 ]...[لألشخاص المحميين، في جميع األحوال، حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم وحقوقهم "

معاملة إنسانية، وتصير حمايتهم على األخص ضد أعمال العنف والتهديد قال وويعاملوا في كل األ
  ."وضد السلب والتعريض العلني

  
وحتى ال تخرج هذه الدراسة المتواضعة عن سياقها، فإننا نختصر لنؤكد بأن الضلوع   

ية التقاعس عن حما أو/المساهمة والمشاركة بها، و أو/المساهمة والمشاركة بها، و أو/بالتغطية، و
الالجىء الفلسطيني في العراق، تتطلب التباحث الجدي مع أطراف التحالف األنغلوامريكي المحتل 

  . للعراق، في سبل حماية وإغاثة هؤالء من قبل المحتلين
  

إن أحد سبل حماية هؤالء الالجئين، تتمثل في إيوائهم في مالذ آمن، من كل هذه   
أجازت قواعد وأحكام القانون الدولي اإلنساني، لسلطة وقد . االنتهاكات الجسيمة المقترفة بحقهم

جزئي لمنطقة معينة، إذا تطلب ذلك أمن السكان  أوأن تقوم بإخالء كلي "االحتالل األنغلوأمريكي، 
من اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك كاستثناء عن  49حسب نص المادة ..." أسباب حربية قهرية أو

                                                 
وتتعلق كافة هذه المواد والقواعد أحكاماً ناظمة . 143-61، ومن 59، 53، 52، 49،51، 47، 34-29ومن  27و 12-1من : ، المواد1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام   95

  .لحاجات واالعتبارات اإلنسانية للمواطنين المدنيين تحت االحتالل
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  27المادة   96
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ترحيل األشخاص المحميين، " أو/جماعي، و أوإجباري فردي قاعدة قانونية دولية تحظر أي نقل 
  ".غير محتلة أوأراضي أي دولة أخرى، محتلة  أوأراضي دولة االحتالل،  إلىمن أراضي محتلة 

  
إن هذه القاعدة االستثنائية عن قاعدة الحظر العامة للترحيل واإلبعاد والنقل، تنطبق تماماً   

ي العراق، كون حالتهم االستثنائية تتطابق مع الشروط الواجبة على حالة الالجئين الفلسطينيين ف
  :لإلباحة واإليجازة، لالستثناء عن القاعدة القانونية الدولية الناظمة في هذا الشأن، وهي

  متطلب أمن السكان،  :الًأو
  .متطلب توفر أسباب حربية قهرية  :ثانياً

  
ل، إال أن المتطلب الثاني، يعود واأل ولعل ما من نافلة القول، التأكيد على توفر المتطلب  

وقائع وحقائق أقل ما يمكن أن توصف أنها دليل واضح علي أن ال قوات االحتالل  إلى
كفيلة بوقف االعتداءات الجسيمة ضد  أو/قادرة و أو/األنغلوأمريكي وال القوات العراقية، راغبة و

ر المتطلبات األساسية لحقوقهم األساسية الالجئين الفلسطينيين في العراق وحمايتهم ورعايتهم وتوفي
لكل من قوات " أسباب حربية قهرية"أال تعتبر هذه الوقائع والحقائق، . في األمن واألمان والحماية

  .االحتالل والحكومة العراقية، توجب ضرورة البحث عن مالذ وملجأ آمن لهؤالء
  

بهؤالء الالجئين، فإن على " !اإلبتالء ؟"رة للعراق، ترفض أووإن كانت كافة الدول المج  
إيواء وإعادة هؤالء الالجئين الفلسطينيين  إلىأطراف هذا التحالف أن يستجيبوا للنداءات الداعية 

  . األراضي الفلسطينية إلى
وقد عبرت السلطة الوطنية الفلسطينية أكثر من مرة، عن استعدادها الستقبال الالجئين   

لكن إسرائيل رفضت . غزة، وإصدار جوازات فلسطينية لهمالفلسطينيين الفارين من العراق في 
المساهمة في هذا الحل، الذي تستطيع منع تنفيذه من خالل سيطرتها على حدود غزة والضفة 

لت المفوضية العليا لشؤون الالجئين، مرتين، تشجيع إسرائيل على السماح بعودة أوكما ح. الغربية
 أوحيث كان موضوعها ستة  2003لى عام وت المرة األوكان. الالجئين الفلسطينيين من العراق

عندما  2006أما المرة الثانية فكانت عام . ثمانية الجئين فلسطينيين تربطهم صالت مباشرة بغزة
قدمت المفوضية إلسرائيل قائمة بالالجئين الفلسطينيين، الذين تربطهم صالت مباشرة بغزة ممن 
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لكن إسرائيل رفضت في المرتين طلب المفوضية . عراقيةكانوا عالقين على الحدود األردنية ال
   97. السماح لالجئين الفلسطينيين بدخول غزة

  
في ذات السياق، قررت الحكومة الفلسطينية العمل على تسهيل إعادة الالجئين الفلسطينيين   

 الضفة الغربية وقطاع غزة، على أال يلغي ذلك بأي شكل من األشكال إلىالفارين من العراق 
  .م1948بالدهم وأرضيهم األصلية التي هاجروا منها عام  إلىحقهم في العودة 

  
وزير شؤون الالجئين في بيان صحفي أصدرته الدائرة  98وقال الدكتور عاطف عدوان  

اإلعالمية بالوزارة، أن الحكومة ستطلب من المنظمات الدولية واإلنسانية تسهيل عودة هؤالء 
أن الحكومة ستطلب من  إلىاألراضي الفلسطينية، الفتاً  إلىنقلهم  الالجئين من خالل العمل على

رة السماح لهم بدخول أراضيها ليتسنى لهم دخول األراضي الفلسطينية في أوالبلدان العربية المج
  .م1948أراضي  إلىالضفة وغزة ومنها 

  
والشتات، وبين أن الوزارة تؤكد ضرورة إعادة كل الالجئين في الدول العربية المضيفة   

وإذا لم يكن ذلك ممكناً حالياً فال مانع من . 1948أراضيهم ومنازلهم التي هجروا منها عام  إلى
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة كحل مؤقت لمن يرغب منهم، مشدداً على رفض  إلىإعادتهم 

الياً قرب الحدود المتواجدين ح أوالوزارة الكامل لترحيل الالجئين الفلسطينيين المتواجدين بالعراق 
روبية باعتبار ذلك يندرج ضمن المخططات أوأية دولة  إلىالسورية واألردنية مع العراق، 

  .لة إسقاط حقهم في العودةأوالمشبوهة لطمس قضية الالجئين ومح
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .40انظر تقرير هيومان رايتس ووتش، مصدر سابق، ص  97
  .7، ص 8/2/2007صحيفة القدس المقدسية، بتاريخ   98
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  الجئو المعابر والحدود التمييزية المقفلة

  
وال  1951اً في معاهدة الالجئين لعام على الرغم من أن األردن ليس طرفاً تعاقدي  

، إال أن القانون العرفي المقبول عموماً، فرض عدم رفض أي 1967البروتوكول الملحق بها عام 
وقد أكدت هذا . الجىء عند الحدود وإعطاءه فرصة لتقديم طلب اللجوء ودراسته والتقرير بشأنه

التنفيذية في المفوضية العليا لشؤون  أي الملزم، اللجنة Orqa omnesالعرف الدولي ذو طبيعة 
  الالجئين، حماية لطالبي اللجوء في حاالت النزوح الواسعة، حيث الحظت أن األشخاص الذين 

أحداث تعكر النظام العام في جزء  أوهيمنة أجنبية  أواحتالل  أووبفعل عدوان خارجي "
له، يكونون مجبرين على في البلد ك أوفي بلد مواطنتهم،  أومن البلد  الذي قدموا منه 

" حمايتهم بشكل كامل"هم من طالبي اللجوء الذين يجب " التماس اللجوء خارج ذلك البلد
المبدأ األساسي الخاص بعدم اإلبعاد، بما فيه عدم الرفض عند الحدود، يجب أن "كما أن 

  99" يطبق بدقة

                                                 
  .124 – 123، طبقة ثانية، ص 1996كسفورد، أ. جيل، الالجئون في القانون الدولي -غاي س، غودين  99
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 100ية والسورية، إن عدم السماح لالجئين الفلسطينيين من العراق دخول الحدود األردن
زاً لهذا العرف الدولي الملزم، أوالتماساً للجوء مما يعانون منه من قتل وترهيب، يعتبر تج

إذا قامت السلطات األردنية وكذلك السورية حتى فترة قصيرة، بمنع هؤالء من الدخول 
فترة طويلة في  101وأجبرتهم على البقاء في العراء والبرد والتشرد والحرمان والفاقه

وبعد ضغوط متعددة من أطراف عديدة تم السماح لحوالي . مناطق العازلة على الحدودال
وتم احتجازهم في مخيم رويشد  2003ل من أيار والجئاً بدخول األردن في األ 550

الحدودي، هذا في الوقت الذي بقيت فيه أعداد كبيرة من  الالجئين الفلسطينيين في مخيم 
  .ةالكرامة داخل المنطقة العازل

  
الجئاً فلسطينياً  386نال بموجبه  2003وأمام هذه الصورة البائسة، صدر أمر ملكي عام   

في مخيم الرويشد مع أزواجهم األردنيين، لجوءاً مؤقتاً مع عائالتهم في األردن، إال أن األمر 
راق الع إلىالملكي منع هؤالء الالجئين من العمل، وفرض عليه التوقيع على تعهد منهم بالعودة 

وهكذا، فعلى الرغم من المكرمة الملكية األردنية القاضية بالسماح . بعد استتباب األمن هناك
حتى اللجوء المؤقت في األردن، إال أن حرية وحقوق  أو/مخيم الرويشد و إلىلهؤالء بالدخول 

هؤالء في الحركة والتنقل والعمل وغيرها، ظلت مقيدة بشروط صعبة، أقل ما يمكن أن يقال 
  .ز على قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأنأوشأنها بأنها تجب
  

) xx1( دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، قرار الجمعية العامة رقم  
2200A ،)1966 ( رأت لجنة حقوق اإلنسان، . 1976كانون الثاني / يناير  3حيز التنفيذ في

تزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وهي الهيئة التي تراقب ال

                                                 
وتفتح مصر أبوابها أمام . 2003مليون عراقي بدخول أراضيها منذ الغزو األنفلوامريكي للعراق في شباط  1.3الجدير بالذكر، أن سوريا قد سمحت ألكثر من   100

 إلىوزارة الخارجية المصرية والذي تم تعيينه مؤخراً بهذا المنصب أن التقديرات تشير الالجئين، ما عدا الفلسطينيين، إذ أكد السفير طارق معاطي رئيس قطاع الالجئين ب
مائة وثالثين ألف  إلىح حالياً بين ثمانين أوضح أن عدد الالجئين العراقيين في مصر يترأوو. أن عدد الالجئين األجانب في مصر يناهز نحو أربعة ماليين الجىء أجنبي

انظر تصريح هذا المسؤول في صحيفة . أن مصر تستضيف حالياً نحو مليوني الجىء من السودان إلىأن التقديرات تشير  إلىوقت نفسه وأشار في ال. الجىء عراقي
 إلىضافة ويقدر المفوض السامي لشؤون الالجئين تمدد العراقيين النازحين منذ احتالل العراق بأكثر من مليوني الجىء، إ. 15، ص 9/2/2007القدس المقدسية بتاريخ 

وبحسب تقديرات المفوضية، فإن عدد النازحين في العراق  )4/2/2007سط الكندية بتاريخ وانظر تصريحاته في صحيفة الشرق األ(مليون آخرين نزحوا داخلياً  1.8
ألف عراقي يفرون من بالدهم  50وما زال . نينرة للعراق حوالي مليوأووعدد الالجئين في الدول المج. مليون نسمة 26مليون من أصل عدد سكان يقدر بـ  1.8حوالي 

 انظر صحيفة الحياة الجديدة، بتاريخ. بحسب المفوضية 1948سط بعد الفلسطينيين لدى قيام دولة إسرائيل في وكل شهر مما يشكل أهم حركة نزوح في الشرق األ
  . 13، ص 3/2/2007

طقة بالصعبة والقاسية جداً، حيث العواصف الرملية وتفشي المشكالت النفسية وحرارة الصيف التي ال يصف تقرير هيومان رايتس ووتش، شروط المعيشة في تلك المن  101
  .20الوضع الخطير للفلسطينيين في العراق، مصدر سابق، ص : انظر تقرير، ال مفر. الخ... تحتمل، والسكن في خيام بسيطة وأكواخ من إطارات خشبية 
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ويشمل مصطلح ". دون تمييز بين المواطنين واألجانب"والثقافية، أن هذا العهد يجب أن يطبق 
  وتالحظ اللجنة أيضاً أن. الالجئين وطالبي اللجوء" األجانب"
  

م الحق في حرية التحرك وله... لألجانب كامل الحق في الحرية واألمن الشخصيين" 
وال يجوز تقييد هذه الحقوق إال بالقيود التي يمكن .. واختيار مكان إقامتهم بشكل حر

   102". فرضها على نحو قانوني بموجب هذا العهد
  

من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، على ) 3(، )1( 12وتنص المادة   
  :مبدأ حرية الحركة بالشكل التالي

  
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار "

وال يمكن فرض قيود على هذا الحق بحرية االنتقال إال بموجب القانون، ". مكان إقامته
األدب  أوالصحة العامة  أوالنظام العام  أوضرورية لحماية األمن القومي "وإذا كانت 

  ".رين وحرياتهمحقوق اآلخ أوالعامة 

  
   103:وبالمجمل يمكن فهم هذا الحق بالصورة التالية، كما يقول واضعي تقرير دولي مرموق

يكون ) بمن فيهم الالجئون وطالبوا اللجوء(يجب أن يتمتع أي شخص من غير المواطنين  - 
  موجوداً على نحو قانوني في البالد بالحق في حرية التنقل؛

الحق إذا كان غير المواطن موجوداً في البالد على  يمكن فرض قيود قانونية على هذا - 
 نحو غير قانوني؛

يمكن فرض قيود قانونية على هذا الحق إذا شكل غير المواطن خطراً على األمن القومي  - 
 حقوق اآلخرين وحرياتهم؛ أواألدب العامة  أوالصحة العامة  أوالنظام العام  أو

ن وغير المواطنين في التنقل إال إذا مثل غير ال يجوز للدولة أن تفرق بين حرية المواطني - 
المواطنين خطراً على األمن القومي، وفي هذه الحالة يجب فرض القيود على هذا الحق 

 بموجب القانون؛

 .ال يجوز للدولة أن تفرق بين فئات مختلفة من المواطنين من حيث الحق في حرية التنقل - 

                                                 
  .2، الفقرة 1986، 15، مالحظة عامة رقم "نب بموجب العهدوضع األجا"لجنة حقوق اإلنسان،   102
  .21الوضع الخطير للفلسطينيين، مصدر سابق، ص : تقرير هيومان رايتس ووتش، ال مفر  103
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لحدود العراقية السورية سوء، إذ أقام هؤالء ضاع الالجئين الفلسطينيين على اأووال تقل 

ضاع تلك المخيمات في غاية السوء، أوويتبين بأن . في المنطقة المتاخمة أربعة مخيمات عشوائية
إذ أن مخيم الوليد مثالً يحوي أكثر من أربعمائة فرد والعدد في تزايد مستمر، يعيش قاطنيه في 

مما يزيد األمر تعقيداً، أن الحكومة السورية ال تسمع و. ظروف حياتية وصحية ونفسية قاسية جداً
لهم حتى اآلن بدخول أراضيها، كما أن المنظمات الدولية ال تستطيع الوصول لهم وتقديم الخدمات 

   104. األساسية والطعام والشراب والدواء إليهم منذ عدة أشهر
  

ن من العراق، ما عدا ويرفض كل من األردن وسوريا، السماح لالجئين الفلسطينيين الفاري
وكانت هذه . 2006ومخيم الهول في سوريا عام  2003حالتين استثنائيتين في مخيم الرويشد عام 

ولعل األدهى واألمر من  105: الموافقة مشورطة، بإبقاء هؤالء الالجئين محتجزين داخل المخيمات
طينيين الخارجين من نقطة ذلك، إقدام سلطات الحدود العراقية على ختم وثائق سفر الالجئين الفلس

أن وزارة الداخلية  إلى، هذا إضافة "ا يسمح بالخروج، وال يسمح بالعودة"الحدود العراقية بعبارة 
العراقية قد أبلغت المنظمات الدولية المختصة بما فيها المفوضية العليا لشؤون الالجئين، أن 

هكذا بات هؤالء رهينة المناطق الحرام  106الفلسطينيين الفارين من العراق ال حق لهم بالعودة إليه 
العازلة على الحدود، إذ ليس لهم أن يجتازوها وليس لهم العودة حيثما كانوا، في انتهاك صارخ 

وبات هؤالء الالجئون . لحق التماس الحماية واللجوء من العنف واإلرهاب ضدهم في العراق
ضاع الالجئين أوإال أن . المذهبي هناكجه المأساة العراقية والتطاحن الطائفي وأويمثلون أحد 

ية، إذ أنهم إما يعيشون اإلرهاب والتقتيل والترويع أوالفلسطينيين تمثل أحد أبشع تلك النتائج المأس
والتهجير، وإما باتو على الحدود في المناطق العازلة منذ شهور عديدة، ويعيشون أحواالً غير 

  .إنسانية، وخاصة النساء واألطفال منهم
  
، أعلنت بأن حوالي تسعين طفالً من أبناء 5/2/2007نروا صدر بتاريخ وي بيان لألوف

بين ) كلم شمال شرق دمشق 300التنف (الالجئين الفلسطينيين العالقين عند نقطة العبور الحدودية 
                                                 

رة عن أغذية وخيام وبطانيات قدمت وزارة شؤون الالجئين الفلسطينية مؤخراً، عبر االرتباط السوري العراقي، مساعدات عاجلة لالجئين العالقين بمخيم الوليد، عبا  104
انظر، . وسترسل الوزارة حمامات متنقلة وخزانات وأسالك كهرباء من أجل توصيل التيار الكهربائي للمخيم المحروم من الكهرباء منذ عدة أشهر. وجالونات مياه وأدوية

  .7، ص 13/2/2007صحيفة القدس المقدسية، . تصريحات مدير عام وزارة شؤون الالجئين الفلسطينية
  .43 – 41، مصدر سابق، ص ...تقرير هيومان  105
  .44المصدر نفسه، ص   106
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ا بارتياد أوسوريا والعراق، والذين يمكثون هناك منذ بضعة أشهر ويعيشون في مخيم مستحدث، بد
ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينين في هذا المخيم . نرواوارة عن مدرسة أقامتها لهم األخيمة عب

ن مع اليونيسف أوويذكر بأن المدرسة فتحت بالتع. شخصاً حتى تاريخه 354المستحدث حوالي 
التي وفرت المواد التعليمية وتحويل رواتب ثمانية مدرسين )  صندوق األمم المتحدة للطفولة(

بين الالجئين أنفسهم، والذين يقومون بالتدريس حسب مناهج وزارة التربية متطوعين من 
. ألف الجىء فلسطيني في سوريا 430نروا تقوم برعاية أكثر من وهذا، علماً بأن األ. السورية

107 .  
  

  ضاعوالت وقف تدهور األوامح

  
مام العسكري ي لالجئين الفلسطينيين في العراق، بعد تفجير مرقد اإلأوتفاقم الوضع المأس  

فقد انفجرت أعمال القتل الطائفي من قبل المجموعات الشيعية . 2006شباط  22في سامراء يوم 
وانتشرت أعمال القتل والخطف والتعذيب واالختفاء . ضد الطوائف السنية، بما فيهم الفلسطينيين

. نأو، بقذائف الهوأخذ الفدية، ضد لفلسطينيين، وهوجمت تجمعاتهم السكنية، بما فيها حي البلديات
، "نينأوالفلسطينيين الخونة المتع" إلىوظهرت مجموعات باللباس األسود، ووجهت إنذارات 

  -:مخاطبة إياهم
  

  ننذركم بأننا سنطردكم جميعاً إن لم تغادروا المنطقة"... 
  ..."وقد أعذر من أنذر . أيام 10بأنفسكم خالل 

  
سرايا يوم الحساب: التوقيع  

  
ساط الفلسطينيين أوة الناتجة عن تزايد االعتداءات والقتل والتهديد في تردد صدى الصدم  
" في حالة صدمة"وصرحت المفوضية العليا لشؤون الالجئين علناً أن فلسطيني بغداد . العراقيين

فقد كتب " فرار مزيد من الفلسطينيين من بغداد إلىهذا الرعب يمكن أن ينتشر مؤدياً "وأن 
الرئيس العراقي جالل الطالباني  إلىوض السامي لالجئين في األمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المف

                                                 
  .17، وصحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية في ذات التاريخ، ص 17+1، ص 6/2/2007انظر صحيفة األيام الفلسطينية،   107
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وخاصة في . آذار معبراً عن قلقه جراء تصاعد العنف ضد الالجئين الفلسطينيين/ مارس  14يوم 
إقامة مكتب خاص  إلىودعا " محدودية قدرة قوات األمن العراقية على توفير حماية فاعلة"ظل 

  .فلسطينيين من العنفلحماية الالجئين ال
  

نيسان، أصدر المرجع الشيعي األعلى في العراق آية اهللا العظمى على / أبريل  30وفي   
يجب أال تؤذوا الفلسطينيين، حتى : "السيستاني، فتوى تحرم مهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم وتقول

وقد تقيد ". ومنع مهاجمتهموعلى السلطات المدنية حماية الفلسطينيين . من كان منهم متهماً بجريمة
معظم الشيعة بفتوى السيستاني، لكن بعض الجماعات المقاتلة، التي ترتبط برجال الدين المنافسين 

  108. ىأومثل مقتدى الصدر، لم تلتزم دوماً بتلك الفت
  
وفي نداء وجهة فلسطينو العراق، صرخة للضمير العالمي لوضع حد لمأساتهم المتواصلة    

وقد أفاد ذلك . من قبل الجماعات الظالمية واالستئصالية الثأرية في العراق بسبب استهدافهم
الجئاً فلسطينياً على األقل، استشهدوا في العراق منذ بدء االحتالل األمريكي عام  320النداء، بأن 

تهجير اآلالف،  إلىهذا إضافة  2007وحتى الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني عام  2003
   109. التنكيل واالختطاف واإلصابة وهدم منازلهم إلىالف وتعرض اآل

  
وقد دعا الرئيس الفلسطيني والفعاليات المؤسسية والقانونية الفلسطينية مراراً، الحكومة   

وقف أعمال القتل والتهجير واالختطاف  إلىبذل الجهود الالزمة  إلىوالرئيس العراقي شخصياً، 
ودأب الرئيس الفلسطيني على إرسال الرسائل والمذكرات . عراقضد أبناء الجالية الفلسطينية في ال

، وأرسل مؤخراً 2006اخر كانون الثاني أووالمناشدات والتقى مندوب الرئيس العراقي في عمان 
  .الرئيس والحكومة العراقية إلىوفداً رفيعاً يحمل رسالة شخصية منه 

  
إال أن الزيارة على ما يبدو قد ، 110وعلى الرغم مما ترافق مع هذه الزيارة من إشاعات   

  111: تتوجت بالنتائج التالية
                                                 

  .31-26مصدر سابق، ص .. الوضع الخطيرز: تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، ال مفر  108
  .17، ص6/2/2007صحيفة الحياة الجديدة،   109
شماله، وأكد بأن الوفد الفلسطيني حمل  إلىنفى عزام األحمد، السفير الفلسطيني في العراق، األنباء التي تحدثت عن خطط لترحيل الالجئين الفلسطينيين في العراق   110

انظر صحيفة القدس والحياة الجديدة . شمال العراق إلىلهؤالء، وليس بترحيلهم " والحماية والرعايةتأمين األمن "الرئيس الطالباني تطالب بـ  إلىرسالة من الرئيس عباس 
  .17+1، ص 12/2/2007صحيفة األيام ". هذا غير وارد في األجندة الفلسطينية: "وقال جبريل الرجوب نافياً ذلك. على التوالي 2و  8، ص 10/2/2007
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التأكيد من قبل الحكومة العراقية، على لسان هوشار زيباري وزير الخارجية بأن   :الًأو
اإلجراءات الحكومية العراقية لم تتغير إزاء الفلسطينيين المقيمين في العراق، حيث ال "

  ".من وزارة العمل والشؤون االجتماعيةتزال الحكومة توفر لهم المسكن والرواتب 
قرار بمعاملة الفلسطينيين الالجئين لديها، معاملة العراقيين "اتخاذ الحكومة العراقية مؤخراً   :ثانياً

  "باستثناء مسألة التجنيس
مناقشة قضية إسكان المستهدفين أمنياً من الالجئين الفلسطينيين في العراق، في مناطق   :ثالثاً

وقد . رطاً أن تكون في إقليم كردستان بل في أي مكان آمن من العراقمحمية ليس ش
جرى البحث في ذلك بين الوفد الفلسطيني ووزارتي الداخلية والهجرة والمهجرين 

  .العراقيين
االتفاق مع الرئيس جالل الطالباني على إيجاد آلية بين الجالية والسفارة الفلسطينية من   :رابعاً

  . لعراقي لتنفيذ هذا القرارجهة، ومكتب الرئيس ا
  

إن هكذا خطوط عريضة للتوافق الفلسطيني العراقي بشأن الالجئين الفلسطينيين في   
قد تكون صادقة في توجهاتها، إال أنها ستبقى هشة " تطمينات"و " أمنيات"العراق، ستبقى مجرد 
ابات وميليشيات مما يعصف بالعراق عموماً، من فوضى واستقواء عص. وصعبة المنال والتحقيق

ن أوساط متنفذه في وزارة الداخلية بالتعأووقوى طائفية ظالمية وثأرية استئصالية، وتورط 
والحماية بل وحتى مشاركة تلك المليشيات والقوى في جرائمها، تجعل من إمكانية تنفيذ التوافق 

  .الفلسطيني العراقي هبة من السماء
  

الفلسطينيين، وخاصةً األمنية، تفرض ضرورة ضاع المحيطة بالالجئين وإن تدهور األ  
  .البحث عن بدائل قانونية وإتفاقية أخرى لحمايتهم

  
  
  
  

  الخاتمة

                                                                                                                                                 
  17+1، ص 12/2/2007صحيفة األيام،   111
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تبين من هذه الدراسة المتواضعة، أنه يتوجب االعتراف بحقيقة أن الالجىء الفلسطيني في   

وإن مقدار  112لالعراق قد تمتع بأغلبية الحقوق األساسية من الحكومات العراقية ما قبل االحتال
وحجم ومدى وأهمية تلك الحقوق الممنوحة لالجئين الفلسطينيين، قد ارتهنت بقدرات وبإمكانات 
العراق عبر الحقب المتوالية، وتوقفت وتراجعت وأعيدت ثم توقفت، بسبب األحوال التي عصفت 
 بالعراق وبشعبه وبخططه التنموية، جراء الحروب المتعاقبة والرهيبة وصوالً للغزو

ولعل خير . وإنفالت عقال الحرب األهلية والطائفية المذهبية مؤخراً 2003األنغلوامريكي عام 
دليل على ما تقدم، يتمثل في إعداد وإطالق الحكومة العراقية، مشروع إعادة تسكين الالجئين 

ه وغيرها، وتوقيف استكمال هذ" الدورة"و " البلديات"الفلسطينيين في مجمعات سكنية حديثة في 
اإليرانية، وتالياً، احتالل الكويت فالعدوان  –لويات الحرب العراقية أوالمشاريع بسبب ضغوط و

الثالثيني ففرض الحصار الدولي عليه فالغزو األنغلوامريكي والحرب األهلية، بما ترافق معها من 
  .انهيار شامل في بنية النظام ومستوى الخدمات والتنمية وانعدام األمن واألمان

  
ن هذه الرؤيا، تنطلق من مبادىء األمانة والموضوعية، وترد الشكر والعرفان ألهل إ  

الخير وهم الشعب العراقي الشقيق، وذلك بدون الدخول في طبيعة النظام وممارساته الداخلية، التي 
ضاع الالجئين أوالتدخل فيها، إال بقدر ما تؤثر في  -كفلسطينيين –ال شأن لنا بها وال يجوز لنا 

  .لفلسطينيين هناكا
  

ويتبين بأن أية معالجة أمينة وصادقة لوضع الالجئين الفلسطنيين في العراق، تفرض   
حقبة الحكومات : ل الموضوع عبر حقبتينأووبضرورة البحث العلمي والمنهجي السليم، تن

لى ووقد تميزت الحقبة األ. ، وحقبة ما بعد االحتالل االنغلوامريكي2003المتعاقبة حتى نيسان 
برعاية وإغاثة بل واحتضان هؤالء الالجئين، من قبل وزارة الدفاع العراقية فإدارة شؤون 
الفلسطينيين في وزارة الشؤون االجتماعية، وبإصدار قوانين ومراسيم وقرارات حكومية عراقية، 

ماية شكلت إطاراً قانونياً ناظماً وشبكة حماية ورعاية حكومية فاعلة لضمان تقديم الرعاية والح
لالجئين الفلسطينيين، ولضمان ممارستهم للحقوق األساسية للمواطنين العراقيين ما عدا الجنسية 

  .وحق التملك
                                                 

". منحوا جميع حقوق المواطنين، ما عدا المواطنة الفعلية وحق التملك"قد  2003تؤكد منظمة هيومان رايتس ووتش، بأن الالجئين الفلسطينيين في العراق، حتى نيسان   112
  .2انظر مصدر سابق، صفحة 
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، بكافة عناصر هذه الشبكة 2003عصفت األحداث الدامية في العراق ما بعد نيسان   

معتدين على منح الحماية، لل أو/ساط الحكومية في التنفيذ ووالقانونية، حتى أن تورطت بعض األ
وقد أبرز هذا األمر، حقيقة تورط وتحمل الحكومات العراقية ما . الالجئين الفلسطينيين في العراق

تقاعسها وعجزها عن  أو/بعد االحتالل، للمسؤولية عن المحنة الجاثمة على الالجئين هؤالء، و
ائل الممكنة عن هذا القيام بواجباتها في حماية ورعاية هؤالء، األمر الذي يتطلب البحث عن البد

  - :الوضع، ويتبين بأن هذا البدائل، تتمثل في
  
إعادة تفعيل اإلطار القانوني العراقي المتعاقب سابق الوصف والتحليل، بشأن حماية   :الًأو

ورعاية الالجئين الفلسطينيين هناك، والذي كان قد شكل شبكة أمان قانونية للحقوق 
العراقي، الذي  –ونعتقد بأن التوافق الفلسطيني . 2003األساسية لهؤالء وانهار بعد نيسان 

جرى مؤخراً، والقاضي بتفعيل ذلك اإلطار والشبكة القانونية، التي تضمن ممارسة 
الالجىء الفلسطيني لحقوقه األساسية عدا الجنسية وحق التملك، قد يصعب تطبيقه فعلياً، 

ة ومتنفذة ومليشيات طائفية، ضاع المتدهورة في العراق، وضلوع أطراف حكوميوبفعل األ
  .في مخطط تهجير واقتالع الالجئين الفلسطينيين من العراق

  
نروا مع العراق، والذي استثني الالجئين وإعادة النظر ومراجعة اتفاق وكالة األ  :ثانياً

نروا وأناطها بالحكومة والفلسطينيين في العراق من مناطق الوالية القانونية لوكالة األ
عدم  أووجود دالئل عديدة على عجز  إلىإن مدعاة هذا الخيار البديل تعود . العراقية

استعداد الحكومة العراقية في الوفاء بالتزاماتها وفقاً لذلك االتفاق، والتغييرات الكبيرة 
الحاصلة في الظروف التي أبرم االتفاق إبانها، مما يهدد مقاصده وأهدافه الحمائية 

  .نيينوالرعائية لالجئين الفلسطي
نروا هي المسؤولة عن مساعدة ورعاية هؤالء الالجئين، وفقاً واألصل أن تكون وكالة األ  

كانون  8بتاريخ ) 4-د( 302لقرار إنشاءها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم 
ويمثل اتفاق الوكالة مع الحكومة العراقية آنذاك استثناءاً يتوجب إعادة . 1949ل واأل

بعد عجز الطرف العراقي عن القيام بواجباته االتفاقية تجاه الالجئين  النظر فيه
نروا، هي الوكالة الدولية المتخصصة بتكليف دولي وأساس وإن وكالة األ. الفلسطينيين



 97

. قانوني دولي ناظم، في شؤون الالجئين الفلسطينيين في أماكن تجمعات تهجيرهم وشتاتهم
ية عن تقديم المساعدة والعون والحماية لالجئين تقاعس الحكومة العراق أو/إن عجز و

نروا اإلسراع ببسط واليتها والقيام بمهماتها وواجباتها والفلسطينيين، يتطلب من وكالة األ
هذا األمر، يستدعي تحركاً ومطالبة فلسطينية، . تجاه هؤالء الالجئين الفلسطينيين

ى هؤالء، وفقاً لآلليات القانونية نروا علوالستصدار قرار دولي عاجل بشأن بسط والية األ
  .واإلجرائية الالزمة

  
بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية المبرم في كازابالنكا  إلىانضمام العراق   :ثالثاً

مؤتمر  إلى، تحت إشراف جامعة الدول العربية، وبالتالي انضمامه 10/9/1965بتاريخ 
لالجئين الفلسطينيين، حتى يصار من المستطاع بسط المشرفين في الدول العربية المضيفة 

اإلطار القانوني العربي بشأن الالجئين الفلسطينيين على إخوانهم في العراق، وحتى 
  .تشارك الدول العربية المضيفة في تدابير وإجراءات المساعدة والحماية لهؤالء الالجئين

  
لألمم المتحدة، اتخاذ اإلجراءات والتدابير الطلب من المفوضية السامية لالجئين التابعة   :رابعاً

الفورية لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في العراق وعلى تخومه الحدودية، تطبيقاً لنص 
لى في االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين والمبرمة بتاريخ ومن المادة األ) 5(الفقرة 

ويعود السند . 1966ن لعام ، وكذلك البروتوكول الخاص بوضع الالجئي1951تموز  28
أن الالجئين الفلسطينيين في العراق لم يكونوا في يوم  إلىالقانوني الدولي بهذه المطالبة 
نروا، ولم يعودوا متمتعين بتلك الحقوق التي منحتها إياهم ومن األيام تحت والية وكالة األ

طلبات وتعريف الحكومة العراقية، لذا، فإنهم الجئون وتنطبق عليه كافة شروط ومت
  .1966وبروتوكول عام  1951الالجىء في اتفاقية عام 

  
إن مثل هذه المطالبة الفورية والعاجلة، تستدعيها الظروف الالإنسانية الفاجعة لالجئين   

. الفلسطينيين في العراق وعلى تخومه الحدودية، ولكون أن المفوضية السامية تنشط هناك
حين  إلىعدة المفوضية السامية مؤقتة وطارئة، ويمكن أن تكون رعاية وحماية ومسا

  .نرواووضع هؤالء الالجئين الفلسطينيين تحت والية ورعاية وكالة األ
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العمل الجاد والدؤوب إلقناع الواليات المتحدة وبريطانيا وبقية دول قوات االحتالل في   :خامساً
لسطينيين في العراق لى عن أمن وحماية الالجئين الفوالعراق، بأنها هي المسؤولة األ

مالجىء  إلىوإن تعذرت وتمنعت وتذرعت فإن عليها نقلهم . الحكومة العراقية إلىإضافة 
وليس هناك أفضل من األراضي الفلسطينية لذلك، ليصبحوا تحت والية . ومالذ آمن

نروا على األراضي الفلسطينية وتحت السلطة الوطنية كدولة مضيفة لالجئين واأل
ديارهم والتعويض عن خسائرهم وفقاً  إلىحين ممارستهم لحق عودتهم  لىإالفلسطينيين، 

  .للقانون الدولي وقواعد العدل واإلنصاف
إن تحقيق مثل هذا البديل والخيار، ممكن بجهود عربية وعالمية ودأب فلسطيني متواصل،   

اق، حتى تقوم تلك األطراف الدولية العاجزة عن حماية الالجئين الفلسطينيين في العر
بحمايتهم لدى شعبهم وأقربائهم وذويهم، بعد إقناع إسرائيل والضغط عليها من أجل تنفيذ 

  .الخيار األفضل والممكن واألكثر إنسانية/هذا البديل
  

إن الجرائم المرتكبة بحق الالجئين الفلسطينيين في العراق، تستوجب المساءلة وإيقاع   :سادساً
تحالف لالحتالل وكذلك الحكومة العراقية، وفقاً المسؤولية الدولية على دول قوات ال

. من اتفاقية جنيف الرابعة 146لمبادىء وقواعد المسؤولية الدولية، وخاصة المادة 
ير أوفالجرائم المرتكبة بحق هؤالء، تجري ليس فقط من قبل المليشيات الطائفية، بل ومغ

 78فمثالً، اقترفت نحو . وزارة الداخلية العراقية وبحماية ومشاركة قوات االحتالل
حت ما أوتر 2007اعتداءاً وحشياً ضد الالجئين الفلسطينيين خالل شهر كانون الثاني لعام 

   113. بين الخطف والقتل ومهاجمة المنازل والتهجير واإلرهاب والتنكيل بهؤالء
  

ستوجب تفعيل إن كافة ما تقدم من بدائل قانونية لحماية الالجئين الفلسطينيين في العراق ت  :سابعاً
منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون الالجئين فيها، باعتبارها جهة االختصاص 
الفلسطينية األصيلة والممثل الشرعي والوحيد لهم، وهي الجهة التي يتوجب عليها طرح 
وتسويق ما تقدم من بدائل حمائية على كافة الصعد اإلقليمية والدولية، وحشد ما يمكن من 

غاثية بكافة أنواعها ألخواننا في العراق وعلى تخومه الحدودية، والشروع مساعدات إ
بوضع خطة طوارىء شاملة والعمل على تنفيذها، والدعوة العاجلة لدورة طارئة لمؤتمر 

                                                 
  .7، ص 18/2/2007سطينية، صحيفة القدس المقدسية بتاريخ انظر ملخص تقرير أصدرته دائرة الجئي الشتات التابعة لوزارة شؤون الالجئين الفل  113
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المشرفين على الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التابع لجامعة الدول 
ة ورعاية الالجئين الفلسطينيين في العراق بأسرع وقت العربية لبحث السبل الكفيلة بحماي

  .ممكن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توصيات
  ورشة عمل

  الالجئون الفلسطينيون في العراق

21/2/2007 

 

الالجئون الفلسطينيون في " ورشة عمل بعنوان 2007شباط  21في دائره شؤون الالجئين نظمت 
اإلجراءات الواجـب   إلىمبذولة باإلضافة ، وذلك للوقوف على آخر المعلومات والجهود ال"العراق

يقدر عـددهم اآلن  (، 2003اتخاذها من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين في العراق منذ نيسان عام 
، وذلك لرفع توصيات وآليات عمل أمام القيادة السياسـية لمنظمـة التحريـر    )ألف فلسطيني 15

   .الفلسطينية إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص تنفيذها
  

وعلى الرغم من اإلرتياح الفلسطيني إلستصدار الرئيس العراقي لقرار مـن مجلـس الـوزراء    
العراقي تم أخذه باإلجماع يقضي بمعاملة الفلسطينيين كالعراقيين باستثناء التجنيس، وتشكيل لجنة 
من مختلف المؤسسات والوزارات العراقية ذات العالقة، وتضم السفير الفلسطيني وممثلين عـن  
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المستشار السياسي للرئيس  جالل ماشطيالجالية الفلسطينية في العراق وتعيين منسق لها هو السيد 
الحـي   من المحتمـل أن يتعـرض لهـا   شبح مجزره جماعيه العراقي، فقد حذرت الورشة من 

الفوضى االمنيه والسياسيه فـي   صاعدحال تفي البلديات بغداد وهو حي الفلسطيني الرئيسي في 
، ممـا  للسيطره على بغـداد  متوقع في ظل مساعي بعض األطراف الطائفيةغداد وهذا العراق وب

عليا فلسطينية لجنه  وتشكيل يتطلب تسريع الجهود المبذولة ومضاعفتها إلنقاذ الفلسطينيين هناك،
ذات العالقة وبشكل خاص  فارالفلسطينيه وتشارك فيها جميع االط برعاية وتوجيه القيادة الرئاسة

ؤون الالجئين، من أجل مواصلة المتابعة الحثيثة والفعالة لهذه المهمة لمساعدة الالجئـين  دائرة ش
  .الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم ووضع خطة العمل واآلليات الالزمة لتنفيذها

  
  :الفلسطينيةنقاذ إلخطة اوفيما يلي الخيارات المطروحة في إطار 

   .من االراضي العراقية يينالفلسطين اخراج :ل وهو المفضلواألالخيار 
  .من لهم داخل العراقآتوفير مكان  :مقبولالالثاني وهو الخيار 
  .ستقرار لهم في اماكن تواجدهمإلمن واألتوفير ا: ضعيفالثالث وهو الخيار 

   :لوالخيار األ

ين الهـاربين مـن   لفلسـطيني اغيرها باستضافة  أوالدول المحيطة بالعراق بذل الجهود حتى تقبل 
الالجئـين  هـؤالء  الدول احترام حـق  هذه على فالميثاق العالمي لحقوق اإلنسان يفرض  راق،الع

 طالما أنهم يواجهون انعدام األمـن واالضـطهاد داخـل   أراضيها  إلىبالتماس السالمة واللجوء 
  .1951وهذا ما أكدت عليه أيضا اإلتفاقية الدولية الخاصة بالالجئين لعام  العراق،

 إلـى الجئين الفلسطينيين العراقيين ال عدم معارضة دخولإسرائيل، اإلحتالل  دولةكما أن على  
  .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

إن الجرائم المرتكبة بحق الالجئين الفلسطينيين في العراق، تتحمل مسؤوليتها دول قوات  - 
مـن   146التحالف لالحتالل، وفقاً لمبادىء وقواعد المسؤولية الدولية، وخاصة المـادة  

 .اتفاقية جنيف الرابعة
لى عـن أمـن وحمايـة الالجئـين     ودول قوات االحتالل في العراق، هي المسؤولة األ - 

 إلـى نقلهـم  المساعدة فـي  عليها و ،الحكومة العراقية إلىالفلسطينيين في العراق إضافة 



 101

وليس هناك أفضل من األراضي الفلسطينية، ليصبحوا تحت واليـة   ،مالجىء ومالذ آمن
نروا على األراضي الفلسطينية وتحت السلطة الوطنيـة كدولـة مضـيفة لالجئـين     واأل

ديارهم والتعويض عن خسائرهم وفقاً  إلىحين ممارستهم لحق عودتهم  إلىالفلسطينيين، 
 .للقانون الدولي وقواعد العدل واإلنصاف

تواصل، إن تحقيق مثل هذا البديل والخيار، ممكن بجهود عربية وعالمية ودأب فلسطيني م - 
حتى تقوم تلك األطراف الدولية العاجزة عن حماية الالجئين الفلسطينيين فـي العـراق،   
بحمايتهم لدى شعبهم وذويهم، بعد إقناع إسرائيل والضغط عليها من أجـل تنفيـذ هـذا    

 . الخيار األفضل والممكن واألكثر إنسانية/البديل
البلـدان   إلىديم مساعدات مالية على المجتمع الدولي أن يساهم في تحمل العبء، عبر تق - 

ألسـبابٍ   لجـوء التي تستقبل الالجئين الفلسطينيين من العراق، لمنحهم إمكانية إعـادة ال 
  .إنسانية

  : الثاني خيارال
وذلك  هذا الموضوع ومتابعته حيث هو ممكن،دراسة داخل االراضي العراقية، و آمن لجأتوفير م

   .في ظل الموقف الفلسطيني الرافض للتوطين
على عاتق الحكومة العراقية التي تتحمـل  تقع حماية الالجئين الفلسطينيين داخل العراق  - 

مسؤوليةً دولية عن منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تصيب األشخاص الموجودين ضمن 
تتخذ خطـوات عاجلـة   أن الحكومة العراقية  علىأراضيها، بمن فيهم غير المواطنين، و

وإنهاء الممارسات التمييزية بحقهـم   ،جئين الفلسطينيين في العراقمن لالاآلالملجأ لتوفير 
   .وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى ساط فيأوقبل من 

يتضمن فإن ذلك  ،مسئولة عن توفير األمن في العراقاإلحتالل األمريكية قوات  حيث أن - 
 .حماية األقليات المعرضة للخطر، ومنها الالجئون الفلسطينيونأيضا 

نروا، والذي استثنى الالجئين واأل ها معاتفاق فيإعادة النظر طلب من الحكومة العراقية ال - 
 ،نروا وأناطها بالحكومة العراقيـة والفلسطينيين في العراق من مناطق الوالية القانونية لأل

عدم استعداد الحكومة العراقيـة   أووجود دالئل عديدة على عجز  إلىتعود  ذلكإن مدعاة 
تزاماتها وفقاً لذلك االتفاق، والتغييرات الكبيرة الحاصلة في الظروف التي أبـرم  لوفاء بالل

 .االتفاق إبانها، مما يهدد مقاصده وأهدافه الحمائية والرعائية لالجئين الفلسطينيين
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وفقاً  نروا هي المسؤولة عن مساعدة ورعاية هؤالء الالجئين،واألصل أن تكون وكالة األ  
كـانون   8بتاريخ ) 4-د( 302ل الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم لقرار إنشاءها من قب

هذا األمر، يستدعي تحركاً ومطالبة فلسطينية، الستصدار قـرار دولـي   ، 1949ل واأل
  .نروا على هؤالء، وفقاً لآلليات القانونية واإلجرائية الالزمةوعاجل بشأن بسط والية األ

توكول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية المبرم مطالبة الحكومة العراقية اإللتزام ببرو - 
، تحت إشراف جامعـة الـدول العربيـة، ودعوتهـا     10/9/1965في كازابالنكا بتاريخ 

مؤتمر المشرفين في الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسـطينيين، حتـى    إلىلالنضمام 
يين على إخـوانهم فـي   بسط اإلطار القانوني العربي بشأن الالجئين الفلسطين إلىيصار 

العراق، وحتى تشارك الدول العربية المضيفة في تدابير وإجراءات المساعدة والحمايـة  
  .لهؤالء الالجئين

الطلب من المفوضية السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة، اتخاذ اإلجراءات والتـدابير   - 
لحدودية، تطبيقاً لـنص  الفورية لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في العراق وعلى تخومه ا

لى في االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين والمبرمة بتاريخ ومن المادة األ) 5(الفقرة 
ويعود السند . 1966، وكذلك البروتوكول الخاص بوضع الالجئين لعام 1951تموز  28

وا في يـوم  أن الالجئين الفلسطينيين في العراق لم يكون إلىالقانوني الدولي بهذه المطالبة 
نروا، ولم يعودوا متمتعين بتلك الحقوق التي منحتها إياهم ومن األيام تحت والية وكالة األ

الحكومة العراقية، لذا فإنهم الجئون وتنطبق عليهم كافة شـروط ومتطلبـات وتعريـف    
 . 1966وبروتوكول عام  1951الالجىء في اتفاقية عام 

تستدعيها الظروف الالإنسانية الفاجعـة لالجئـين   إن مثل هذه المطالبة الفورية والعاجلة،  - 
. الفلسطينيين في العراق وعلى تخومه الحدودية، ولكون المفوضية السامية تنشط هنـاك 

حـين   إلـى ويمكن أن تكون رعاية وحماية ومساعدة المفوضية السامية مؤقتة وطارئة، 
  .انروووضع هؤالء الالجئين الفلسطينيين تحت والية ورعاية وكالة األ

  
  .ستقرار لهم في اماكن تواجدهمإلمن واألتوفير ا: ضعيفوهو  :الثالثالخيار 

المنتشرة في العراق، وعجز الحكومة العراقية عن توفير األمن في العراق في ظل اعمال العنف 
للفلسطينيين في أماكن إقامتهم الحالية، لذلك فـإن  ليس من السهل توفير االمن للعراقيين أنفسهم، ف

  .على هذا الخيار يبدو ضعيفاالعمل 
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حيث أن التفاهم الفلسطيني العراقي، الذي جرى مؤخراً، والقاضـي بتفعيـل اإلطـار والشـبكة     
  القانونية، التي تضمن ممارسة الالجىء الفلسطيني لحقوقه األساسية عدا الجنسية وحق التملك، 

طار القانوني العراقي بشـأن  ضاع المتدهورة في العراق، فاإلوقد يصعب تطبيقها فعلياً، بفعل األ
حماية ورعاية الالجئين الفلسطينيين، والذي كان قد شكل شبكة أمان قانونية للحقوق األساسية لهم 

  .2003قد انهار بعد نيسان 
ـ  الفلسطينيينفالجرائم المرتكبة بحق  ير أو، تجري ليس فقط من قبل المليشيات الطائفية، بـل ومغ

  .اية قوات االحتاللوزارة الداخلية العراقية وبحم
ساط العراقية التي تـنظم اإلعتـداءات ضـد    ووايران والتي تتمتع بنفوذ كبير لدى الحكومة واأل

جانب قوات اإلحتالل والحكومة العراقية، وتم إبداء اإلستغراب  إلىالفلسطينيين، تتحمل المسؤولية 
ة اإليرانية وخاصـة مـن   من قبل المشاركين في الورشة من ضعف الجهود الفلسطينية لدى القياد

القوى الفلسطينية التي لها عالقات وثيقة معها من أجل تدخل فعـال لوقـف اإلعتـداءات علـى     
  . الفلسطينيين في العراق وتوفير الحماية واألمن واإلستقرار لهم

  
كذلك تمت التوصية بضرورة تكثيف الفعاليات الجماهيرية واإلعالمية الهادفة وليست اإلستفزازية 

مزيد من الحاق األذى بهـم   إلىيط الضوء على مأساة الفلسطينيين في العراق، وبما ال يؤدي لتسل
لئك الذين ما زالوا موجـودين  أوواإلعتداء عليهم، وجمع التبرعات وإقرار موازنة إلغاثتهم سواء 

 . دول الجوار إلىا أوالذين لج أوعلى الحدود  أوفي العراق 
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  :لورشةالمشاركون في ا
 

  عضو المجلس الثوري لحركة فتح: جبريل الرجوب        -
  مستشار رئيس دائرة شؤون الالجئين لشؤون األونروا: ساجي سالمة        -
  مدير عام دائرة شؤون الالجئين في الضفة الغربية: أسامة الشنار        -
  وزارة الشؤون الخارجية: أحمد صبح            -
  مسؤولة ملف الحماية في المفوضية العليا لشؤون الالجئين: شيل الفارومي            -
 هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين: ابراهيم سمور        -

 عضو المجلس الوطني الفلسطيني: ابو علي مقبل        -

 وكالة الغوث: آن سيغال        -

 وكالة الغوث: آن نيكسون        -

 العربية الفلسطينيةالجبهة : أبو ضرغام        -

 أحمد سالمي قبها        -

 دائرة العالقات القومية والدولية: أمينة عودة        -

  متقاعد -الخارجية: أنيس البرغوثي        -
 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية: تيسير الزبري        -

  يعي السابقرئيس لجنة الالجئين في المجلس التشر :جمال الشاتي        -
 محافظة أريحا: كمال قبعة. د        -

 جبهة التحرير الفلسطيبنية: واصل ابو يوسف. د        -

 مخيم نور شمس: رائد محمد خالد عليان        -

 جريدة الحياة: ربى مهداوي        -

 فدا: رياض سيف ابو عابد        -

 فاووكالة األنباء الفلسطينية : زلفى شحرور        -

 العالقات القومية والدوليةمدير عام دائرة : سليمان الوعري        -

 تلفزيون فلسطين: شيرين الخالدي        -

 عاطف ميداني        -

 الهيئة العليا لألسرى: عبد الكريم الريماوي        -

 اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم: علي الخولي        -
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  جبهة التحرير العربية: فرحان ابراهيم        -
 محافظة أريحا: كمال قبعة        -

 فدا: كمال محمد علي        -

 جبهة التحرير الفلسطينية: محمد ابو الخير        -

 جبهة التحرير الفلسطينية: محمد السودي        -

 المجلس الوطني الفلسطيني: محمد حمدان        -

 طيط الفلسطينيمركز التخ: محمود النجار        -

  هيئة اإلذاعة والتلفزيون:محمود أبو الهيجا        -
 المجلس الوطني الفلسطيني: محمود فراحنة        -

 هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين: مرزوق محمد مرزوق        -

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: مصطفى خواجا        -

 لشتات شملمركز الالجئين وا: مصطفى شتا        -

 تلفزيون فلسطين: مفيد سالم        -

 دائرة العالقات القومية والدولية: ميسر ابو شاويش        -

 المكتب التنفيذي لالجئين: ناصر شرايعة        -

 جبهة التحرير الفلسطينية: هشام ابو ريا        -

 مفوضية العالقات الخارجية: هيام عبد اهللا        -

 مؤسسة آل البيت: د بدويولي        -

 جريدة األيام: يوسف الشايب        -

  سنعود: يوسف حرب        -
  مدير عام الدراسات والمعلومات في دائرة شؤون الالجئين    . ا.ق: سعيد سالمة            -


