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أ

شكر وتقدير


بداي ًة أشكر هللا العمي القدير أف مف عمي وأكرمني بإتماـ ىذه الدراسة ،فيا ربي لؾ الحمد
والشكر كما ينبغي لجبلؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ.
كما أتقدـ بجزيل الشكر والعرفاف إلى أستاذي ومعممي الفاضل الدكتور زىير إبراىيـ المصري،
والذي تكرـ وشرفني بإشرافو عمى ىذه الرسالة ،وكاف لي نعـ الموجو والناصح األميف ،ولوال
توجيياتو ومبلحظاتو لما خرجت الرسالة بالصورة التي ىي عمييا.
كما أتوجو بشكري وتقديري إلى أستاذنا ومعممنا الفاضل الدكتور رياض محمود األسطل ،والذي
وقف إلى جانبنا خبلؿ مسيرتنا التعميمية في جامعة األزىر بغزة ،ولـ يبخل عمينا يوماً بالنصيحة
أو المشورة ،كما أشكره عمى تكرمو بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة.
والشكر موصوؿ إلى األستاذ الفاضل الدكتور المتألق خالد رجب شعباف ،أتقدـ إليو بجزيل
الشكر والعرفاف عمى تفضمو بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة ،وأف أتاح لي ىذه الفرصة لبلستفادة مف
عممو ومبلحظاتو وتوجيياتو ،فجزاه هللا عني كل خير.

ب

ممخص الدراسة

تناولت الدراسة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية مف عاـ  2003وحتى عاـ
 ،2015حيث ىدفت بشكل أساسي إلى بياف آثار األزمة العراقية الناتجة عف الغزو واالحتبلؿ األمريكي
لمعراؽ عاـ  2003وتداعياتيا عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وقضيتيـ.
وتكمف أىمية الدراسة في أنيا تمفت أنظار الجيات المعنية لمعاناة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ،
عميا تقوـ بدور فاعل في رفع أو تخفيف المعاناة عنيـ ،كما أنيا سعت إلى إحياء روح التضامف مع
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وفي كل مكاف.
بينت الدراسة الجذور التاريخية لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ووقفت عمى أوضاعيـ في
العراؽ قبل األزمة العراقية ،كما أوضحت طبيعة األزمة العراقية ،ورصدت أىـ مظاىر تمؾ األزمة ،كما بينت
أىـ المحددات المؤثرة عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف خبلؿ الفترات المختمفة ،ووقفت عمى
السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية ،وبينت اآلثار المختمفة لؤلزمة
العراقية عمى مجمل أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وتداعياتيا المستقبمية عمى قضيتيـ ،وأخي اًر
رصدت الدراسة أىـ المواقف الفمسطينية والعربية واإلقميمية والدولية مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ.
وقد استعاف الباحث في ىذه الدراسة بالعديد مف مناىج ونظريات البحث العممي أىميا :المنيج
التاريخي ،المنيج الوصفي ،ونظرية تحميل المضموف.
وتوصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج كاف مف أىميا :أف السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ في ظل األزمة العراقية كانت أشبو ما تكوف بسياسة التطيير العرقي ،حيث كاف التيجير القسري،
وشتى أنواع وأساليب القتل والبطش والتنكيل ،والتضييق وسوء المعاممة ،أبرز معالـ السياسة العراقية تجاه
البلجئيف الفمسطينييف ،وأف أطرافاً عدة شاركت في استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وأف البلجئيف
الفمسطينييف دفعوا فاتورًة باىظ ًة مف الضحايا والمصابيف والمعتقميف والميجريف ،وعاشوا في ٍ
جو مف الرعب

وانعداـ األمف ،مما خمق أوضاعاً دفعت أكثرىـ باتجاه الفرار مف العراؽ بحثاً عف األمف واألماف المفقوديف،

كما توصمت إلى أف الواليات المتحدة األمريكية ،وكل مف الحكومة العراقية ومميشياتيا المسمحة ،باإلضافة
إلى إيراف ،يتحمموف المسؤولية عف كل ما لحق بالبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف ويبلت ،وأنو رغـ أف
المزاج العاـ في العراؽ وفي ظل الحكومات الطائفية وحمبلت التحريض ىو مزاج كاره لموجود الفمسطيني
ومشجع عمى استيداؼ الفمسطينييف وتيجيرىـ؛ إال أف ىذا ال يتعارض مع ُمسممة ثابتة تتمثل في وجود
مخططات صييو -أمريكية تيدؼ إلى إعادة تيجير وتشتيت البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وخارجو.
ج

Abstract
The study is concerned with Palestinian refugees in Iraq during the Iraqi
crisis from 2003 to 2015. Its main aim is to show the effects of the Iraqi crisis
which resulted from the American invasion and occupation of Iraq in 2003 and
their repercussions on the Palestinian refugees in Iraq and their cause.
The study importance comes from drawing the attention of concerned
parties to the suffering of Palestinian refugees in Iraq, who may hopefully take an
active role in lifting or reducing it. It also seeks to resurrect the spirit of solidarity
with the Palestinian refugees in Iraq and around the globe.
The study shows the historical roots of Palestinian refugees’ cause in Iraq,
exhibits the circumstances concerning their lives in Iraq before the Iraqi crisis,
explains the nature of the Iraqi crisis and spots some of its most important features.
The study also shows some of the most important determinants influencing Iraqi
policies towards Palestinian refugees’ circumstances during different eras, and
demonstrates the Iraqi policies towards the Palestinian refugees during the Iraqi
crisis. It shows the different effects of the Iraqi crisis on the circumstances of
Palestinian refugees in Iraq and its future repercussions on their cause. Finally, the
study spots some of the most important Palestinian, Arab, regional and
international attitudes of Palestinian refugees’ cause in Iraq.
The researcher used many methods and theories of scientific research such
as historical method, descriptive method, and the theory of content analysis.
The study found a number of results, some of which are that the most
obvious features of Iraqi policy toward the Palestinian refugees in Iraq during the
Iraqi crisis was more like a policy of ethnic cleansing demonstrated by forced
displacement, various methods of murder, oppression and torture, harassment and
ill-treatment. It also found that various parties participated in targeting the
Palestinian refugees in Iraq, and that the Palestinian refugees paid an exorbitant bill
of killed, injured, imprisoned and displaced people, who lived in insecurity and
terror which forced them to flee out of Iraq looking for the lost security and safety.
The study also found that The United States, Iraqi government, its militia and Iran
are responsible for the woes which happened to the Palestinian refugees in Iraq. It
has also been found that despite that general mood in Iraq of sectarian governments
and incitement campaigns is a mood of hatred to Palestinians encouraging to target
and displace them, this does not contradict with the fact that there are AmericanZionist plans which aim to re-displace and disperse the Palestinian refugees in and
out of Iraq.
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الدراسات السابقة

1

المقدمة:
سعت الحركة الصييونية ومنذ مطمع القرف الماضي وبكل الوسائل إلى تيجير الفمسطينييف مف أرضيـ
في فمسطيف ،إلحبلؿ الييود القادميف مف شتى بقاع األرض مكانيـ ،فكانت النكبة التي حمت بالشعب
الفمسطيني عاـ  ،1948وما ترتب عمييا تتويجاً لسمسمة مف حمقات الكيد والمكر الصييوني.
ومكرىيف عمى
وأدت النكبة عاـ  1948إلى تشريد مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف ،الذيف أُجبروا كارىيف ُ
ترؾ أراضييـ تحت ضغط المجازر واإلرىاب الصييوني ،فمنيـ مف غادر إلى قطاع غزة والضفة الغربية،
ومنيـ مف غادر إلى البمداف العربية المجاورة.
وخبلؿ انسحاب الجيش العراقي  -والذي كاف أحد الجيوش العربية المشاركة في الحرب  -مف خطوط
المواجية مع القوات الصييونية في منطقة جنيف ،نقل معو إلى العراؽ حوالي خمسة آالؼ فمسطيني مف
سكاف القرى والبمدات الواقعة ما بيف جنيف وحيفا ،ليعيشوا في العراؽ تحت رعاية الدولة العراقية التي قامت
بإيوائيـ مؤقتاً في المقرات الحكومية والمباني الجامعية والمعسكرات واألندية التابعة لمحكومة لحيف توفير سكف
دائـ حيث استقر غالبيتيـ في بغداد.
وبعد حرب  1967ازداد عدد الفمسطينييف المياجريف إلى العراؽ طمباً لمجوء وبحثاً عف فرص عمل،
كما أف عدداً آخر مف الفمسطينييف المقيميف في الكويت ودوؿ الخميج العربي غادروا إلى العراؽ بعد حرب
الخميج الثانية عاـ  ،1991ليصبح عدد الفمسطينييف في العراؽ عاـ  2002ما يزيد عف أربعيف ألف
فمسطيني.
وفي ظل الحكومات المتعاقبة ظل وضع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ متأرجحاً ما بيف بعض
التسييبلت واالمتيازات وما بيف تقميصيا ،بحسب تغيير القوانيف أو تعديميا ،وبحسب ما مرت بو الببلد مف
أوضاع اقتصادية ،واستمر ىذا الوضع حتى عاـ  ،2003حيث تغيرت األحواؿ كمياً مع االحتبلؿ األمريكي
ٍ
ٍ
ألزمة طالت شتى مجاالت الحياة ،فتدىور الوضع األمني وتردت أحواؿ الفمسطينييف
لمعراؽ ،وتعرض العراؽ
الذيف أصبحوا ُيصنفوف ضمف أعواف النظاـ العراقي السابق ،إضاف ًة لتصنيفيـ طائفياً مف أصحاب المذىب

السني ،وترتب عمى ذلؾ أف تعرضوا لشتى أنواع البطش والتنكيل ،وتواصمت بحقيـ حمبلت االعتقاؿ وأساليب
التيديد وأعماؿ الخطف والقتل عمى أيدي جيش االحتبلؿ األمريكي وقوات النظاـ العراقي والمميشيات
المسمحة.
ولـ تفعل الدوائر الحكومية في العراؽ الكثير لحماية البلجئيف الفمسطينييف ،بل عمى العكس قامت
الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات صارمة بحقيـ وضيقت عمييـ ،مما دفع الكثير منيـ إلى اليجرة ،لتبدأ
فصوؿ جديدة مف المعاناة ،ولتستمر معاناة مف تبقى منيـ في العراؽ.
2

مشكمة الدراسة:
شكمت األزمة العراقية ،منذ االحتبلؿ األمريكي ،سمسمة مف التفاعبلت السياسية واالجتماعية التي
طالت كل مكونات العقد االجتماعي العراقي .وقد انعكست ىذه التفاعبلت القائمة في ظل األزمة العراقية
عمى البلجئيف الفمسطينييف المقيميف في العراؽ انعكاساً سمبياً ،ترتبت عميو سمسمة مف التداعيات التي طالت
البلجئيف الفمسطينييف في ىذا البمد ،وعمى نحو شغل المجتمعيف :العربي والدولي ،وأثر عمى مجمل الرؤية
الدولية لمستقبل البلجئيف الفمسطينييف ،ليس في العراؽ وحدىا ،ولكف في سائر أقطار الوطف العربي
المضيفة ،وىو األمر الذي يقتضي التعامل الجدي مع قضية البلجئيف الفمسطينييف ،وعمى المستوييف:
السياسي واإلنساني .ومف ىنا تبرز ضرورة وأىمية دراسة ىذا الموضوع.
ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي وىو ما آثر األزمة العراقية ()2015 - 2003
عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.

تساؤالت الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عف التساؤالت التالية:
 .1ما الجذور التاريخية لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ؟
 .2كيف كانت أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قبل األزمة العراقية؟
 .3ما طبيعة ومظاىر األزمة العراقية ()2015 -2003؟
 .4ما محددات السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ؟
 .5ما السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية ؟
 .6ما آثار األزمة العراقية عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ؟
 .7ما أىـ المواقف مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ؟

أىداف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية:
 .1التعرؼ عمى الجذور التاريخية لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
 .2الوقوؼ عمى أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قبل األزمة العراقية.
 .3التعرؼ عمى طبيعة ومظاىر األزمة العراقية (.)2015 -2003
 .4بياف المحددات المؤثرة عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
 .5الوقوؼ عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية.
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 .6بياف آثار األزمة العراقية عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
 .7رصد أىـ المواقف مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.

أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة فيما يمي:
 .1تعزيز الدراسات السابقة ذات العبلقة بإضافة دراسة جديدة ومنفردة إلى مكتبة الدراسات العربية.
 .2لفت أنظار الجيات المعنية الرسمية منيا والشعبية لمعاناة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،عميا
تقوـ بدور فاعل في رفع أو تخفيف المعاناة عنيـ.
 .3إحياء روح التضامف مع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وفي جميع المنافي ومناطق المجوء
والشتات ،وحمل ىموميـ لدى المواطف العربي والفمسطيني.
 .4المساىمة في فتح ٍ
آفاؽ جديدة نحو إيجاد أي حموؿ أو صيغ أكثر إنسانية مما جرى ويجري بحق
البلجئيف الفمسطينييف.
 .5إبقاء قضية البلجئيف الفمسطينييف حي ًة في ضمير ووجداف كل فمسطيني وعربي حر ،لكي ال ننسى.

منيج الدراسة :
اتبع الباحث في إعداد دراستو عدداً مف المناىج والنظريات العممية ،وذلؾ عمى النحو التالي:
أوالً :المنياج التاريخي ،وتـ توظيفو في ضبط األحداث والتطورات وفقاً لمتسمسل التاريخي الخاص بنشأة
مشكمة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وأىـ المحطات التي مرت بيا ،كما تـ توظيفو في عقد المقارنات بيف
السياسات المختمفة التي اتبعتيا الحكومات العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،ومواقف األطراؼ األخرى
حسب تسمسميا الزمني.
ثانياً :المنياج الوصفي ،وتـ توظيفو في وصف األحداث ،وبياف األوضاع التي عاشيا البلجئ الفمسطيني
في العراؽ ،وبياف المحددات المؤثرة عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وفي عرض
السياسات ومواقف األطراؼ المختمفة.
واستعاف الباحث في دراستو بعدد مف النظريات العممية ذات الصمة ومنيا:
نظرية تحميل المضمون ،وتـ االستعانة بيا في تحميل بعض التصريحات والمواقف الصادرة عف األطراؼ
المختمفة.
نظرية الصراع ،وتـ االستعانة بيا في دراسة طبيعة وأبعاد الصراع ومنطمقات القوى المتصارعة في العراؽ.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في الجوانب التالية:
أ -الحد المكاني :ويتمثل في أراضي فمسطيف التاريخية مولد الفمسطينييف والمكاف الذي ُىجر منو آالؼ

البلجئيف والنازحيف الفمسطينييف ،وأرض العراؽ المكاف الذي عاش فيو البلجئوف موضوع الدراسة ،وكل

مكاف ُىجر أو فر إليو البلجئوف الفمسطينيوف مف العراؽ.

ب -الحد الزماني :ويتمثل في دراسة أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في ظل األزمة العراقية فيما بيف 2003ـ
و 2015ـ.

مصطمحات الدراسة:
ورد في ىذه الدراسة العديد مف المصطمحات التي تحتاج إلى تعريف ،ومف ىذه المصطمحات ما يمي:
 .1اإلثنية (:)Ethnic
ما يتعمق باألصوؿ المشتركة لمجموعة برية معينة "الدـ والقرابة" بمعنى األصل المشترؾ الذي تبنى
عمى أساسو مجاالت ثقافية مختمفة كالمغة والتقاليد المشتركة (بوابة فمسطيف القانونية.)3 :
 .2اإلرىاب (:)Terrorism
كممة اإلرىاب مشتقة مف كممة الرىبة التي استخدمت تاريخياً لمداللة عمى نوع الحكـ الذي لجأت إليو
الثورة الفرنسية إباف الجميورية الجاكوبية في عامي  1793و  1794ضد تحالف الممكييف والبرجوازييف
المناىضيف لمثورة .واإلرىاب الدولي جريمة دولية ،وىو نوع مف أنواع العنف غير المشروع ،ىدفو إثارة الذعر
والفزع والرىبة لدى شخصيات عامة أو مجموعات مف األفراد أو ترويع الجميور عامة ،وىو يمكف أف يكوف
مف عمل دوؿ أو جماعات منظمة ،أو أفراد منعزليف ،وال يجمب اإلرىاب الدولي البؤس والخسائر في األرواح
فقط ،بل ىو إىدار لمحريات األساسية ،وخرؽ فاضح لحقوؽ اإلنساف ،وتيديد خطير لعبلقات التعاوف بيف
الدوؿ والشعوب والتعايش بيف البشر ،ولمسبلـ في العالـ .غير أنو مف المتفق عميو عموماً تضييق مفيوـ
اإلرىاب بصورة يخرج فييا عف ىذا المفيوـ كفاح حركات التحرر الوطني الممثمة لمشعوب ضد إرىاب الدوؿ
المستعمرة وما في حكميا في سبيل تقرير المصير (الواعي.)206 :2007 ،
 .3السيادة (:)Sovereignty
ىو مصطمح يتـ التعبير مف خبللو عف قوة الدولة بوصفيا المسؤولة عف صنع القوانيف وتنفيذىا ،وىي
الطريق الشرعي لمعبلقة بيف الدولة والحاجات األساسية لؤلفراد ،وكذلؾ فرض سيطرة الدولة سياسياً واقتصادياً
عمى المجتمع ،وتعني أف الدولة تمارس استقبلليا الكامل ) ،(Complete Independenceوترفض أف
5

تعمو عمييا أي سمطة ،وىي التي تعطي الدولة أىمية الدولة الكاممة (( )Full Statehoodعبد الكافي:____ ،

.)246-245
والسيادة ىي سمطاف الدولة عمى اإلقميـ الذي تختص بما يوجد فيو مف أشخاص وأمواؿ ،كما تواجو
بيذا السمطاف الدوؿ األخرى في الخارج .وتعتبر مف الناحية النظرية كل دولة ذات سيادة مساوية ألي دولة
أخرى مف وجية نظر القانوف الدولي بغض النظر عف عدد سكانيا ومساحتيا وثروتيا .ويعد ذلؾ أساساً
لممساواة في التمثيل والتصويت في المنظمات الدولية (بدوي.)137 :1989 ،
 .4الطائفية (:)Sectarianism
نظاـ سياسي اجتماعي متخمف يرتكز عمى معاممة الفرد كجزء مف فئة دينية تنوب عنو في مواقفو
السياسية ولتشكل مع غيرىا مف الطوائف الجسـ السياسي لمدولة أو الكياف السياسي وىو ال شؾ كياف
ضعيف ألنو مكوف مف مجتمع تحكمو االنقسامات العمودية التي تشق وحدتو وتماسكو .ويستتبع ذلؾ أف
تتحكـ الطائفية بحياة الفرد الشخصية وتحكمو وفق قوانينيا وشرائعيا الدينية والتي يقوـ فييا رجاؿ الديف
بوظيفة الوسيط والحكـ في ٍ
آف معاً .ومف الواضح أف مثل ىذا النظاـ يحرـ الفرد مف حقو في المساواة ،ومف
تعاممو مع الدولة والمجتمع عمى أساس ديمقراطي ،بل يحرـ المجتمع مف اعتماد العقبلنية في التفكير
والعبلقات االجتماعية كوسيمة مف وسائل تنظيـ المجتمع وتحقيق تقدمو ورفاىيتو .فالنظاـ الطائفي يقوـ عمى
التمييز بيف المواطنيف ومنح االمتيازات لفئة مف دوف أخرى حسب ترتيب األولوية الطائفية وبالتالي يثير
التعصب والحقد والتناحر والتناقض البلموضوعي بيف المواطنيف (الكيالي.)745 :1983 ،
 .5لوبي ( )Lobbyجماعة ضاغطة:
يقاؿ لوبي عمى كل جماعة أو مجموعة متخصصة ،تؤثر االنعزاؿ أو االبتعاد عف اآلخر سواء التقاء
أثره والتأثر بو ،أو لمتمكف مف التأثير فيو والسيطرة عميو مداورة .وكل جالية أجنبية في مجتمع آخر ،تعي
مصالحيا بوصفيا ممثمة لمتحد ثقافي -سياسي مختمف ،وتتحد حوؿ محور مشترؾ ،تشكل لوبي أو جماعة
ضاغطة -مثل الموبي الصييوني في عدد مف بمداف الغرب ،والجاليات االغترابية المبنانية التي تشكل الجامعة
الثقافية المبنانية في العالـ (خميل.)170 :1999 ،
 .6المميشيات (:)Militias
ىي جماعات مسمحة تنظـ دفاعاً عف مبدأ أو عقيدة سياسية أو دينية ،أو لمدفاع عف مصالح معينة،
ومف أمثمتيا مميشيات حزب هللا في جنوب لبناف ،والمميشيات المارونية  Maronite Militaryفي لبناف (عبد

الكافي ،)418 :____ ،وتكاد تكوف المميشيات العراقية المثاؿ األبرز عمييا في ىذه اآلونة.
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 .7الييمنة (:)Domination
الييمنة سيطرة بقوة الماؿ واالقتصاد والسبلح .وتدؿ الييمنة في السياسة عمى ىيبة السمطة وسيطرة
القوة الفاعمة اقتصادياً ،عمى مقاليدىا .والييمنة الدولية أو العالمية نتاج مركب لعدة سمطات مجتمعة لفريق
أو لقوة عظمى ،السيطرة االقتصادية ،التكنولوجية ،المالية ،العسكرية ،المخابراتية ،اإلعبلمية باإلنترنت
والفضاء ،إلخ .والمييمن ىو المسيطر عمى الوضع أو الموقف السياسي سيطرة شبو كاممة ،والمطمئف إلى
نجاح لعبتو السياسية ،نظ اًر لما يممؾ مف أوراؽ المعبة بيف يديو .ولعبة الييمنة شكل مف أشكاؿ النفوذ
والتسمط في مجاالت التغالب العالمي ،وأبرزىا مجاؿ االقتصاد والثروات الطبيعية .الييمنة والييبة تأتمفاف في
لعبة الحكـ االستبدادي ،وتتعارضاف في الحكـ الديمقراطي النسبي (خميل.)189-188 :1999 ،

الدراسات السابقة:
تـ الوقوؼ عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة ومنيا:
أوالً :دراسة دياب دمحم أبو عيدة ( :)2015الطائفية والصراع السياسي في العراق (،)2013-2003
رسالة ماجستير ،جامعة األزىر -غزة.
ومما ىدفت إليو الدراسة الوقوؼ عمى دور الطائفية في الصراع السياسي في العراؽ .وتناولت الدراسة
دور الطائفية في الصراع السياسي ،والنيج الطائفي لمسياسييف العراقييف ودوره في تأجيج الصراع الطائفي.
وتوصمت الدراسة إلى أف الصراعات السياسية في العراؽ برزت عمى أساس طائفي ،وأف النيج الطائفي
لمسياسييف العراقييف كاف لو دور كبير في تأجيج الصراع.
ثانياً :دراسة إيران حسن كنعان ( :)2014العراق في السياسة األمريكية من  ،2006 -1990رسالة
ماجستير ،مكتبة الجامعة األردنية .وىي دراسة تحميمية لمسياسة األمريكية في العراؽ منذ عاـ  1990وحتى
عاـ .2006
ومما ىدفت إليو ىذه الدراسة الوقوؼ عمى عناصر ومبلمح السياسة األمريكية تجاه العراؽ ودوافع
وأىداؼ ىذه السياسة خاصة فيما يتعمق بالغزو واالحتبلؿ.
وتوصمت الدراسة إلى أف الواليات المتحدة تيدؼ مف وراء استراتيجيتيا الجديدة في العراؽ إلى إيجاد
حكومة عراقية موالية ليا تضمف بقاء التأثير األمريكي في مجريات األمور في العراؽ والمنطقة العربية ،والى
أف الواليات المتحدة ستسعى إلى إشعاؿ نار الفتنة واثارة النعرات والفتف الطائفية والعرقية داخل العراؽ وذلؾ
لئليحاء لمعالـ بأف العراؽ ال يستطيع حكـ نفسو ،والى أف قوات االحتبلؿ تعمدت بداي ًة أف تشكل مجمس
بناء عمى دعاية األغمبية التي تنادت بيا بعض األطراؼ الشيعية
الحكـ االنتقالي العراقي تشكيبلً طائفياً ً
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وانساقت مع ىذه الدعاية رغـ عمميا يقيناً أف أىل السنة ىـ األغمبية وذلؾ لتحقيق خططيا المستقبمية في
العراؽ ،كما توصمت الدراسة إلى أنو رغـ إعبلف الواليات المتحدة نقل السيادة لمعراقييف فإنيا حاولت جمع كل
ما ىو أساسي مف أوراؽ وأوضاع بيدييا.
ثالثاً :دراسة سممان دمحم أبو عطيوي ( :)2012االجتياح العراقي لمكويت وتداعياتو عمى القضية
الفمسطينية ( ،)1993-1990رسالة ماجستير ،جامعة األزىر  -غزة.
ومما ىدفت إليو الدراسة تسميط الضوء عمى مسيرة تطور العبلقات الفمسطينية  -الكويتية ،والفمسطينية
 العراقية ،ورصد التداعيات االقتصادية لبلجتياح العراقي لمكويت عمى الشعب الفمسطيني وكذلؾ التداعياتالسياسية عمى القضية الفمسطينية.
وتناولت الدراسة العبلقة الفمسطينية الكويتية مف جانب ،والفمسطينية العراقية مف الجانب اآلخر،
وانعكاس األزمة عمى الواقع االقتصادي لمفمسطينييف في الخارج وعمى القضية الفمسطينية.
وتوصمت الدراسة إلى أنو رغـ اختبلؼ المواقف العربية مف األزمة إال أف الخاسر األكبر كاف
الفمسطيني ،حيث تراجع ترتيب القضية الفمسطينية عمى سمـ أولويات النظاـ العربي ،ودفع الفمسطينيوف
المقيموف في الخميج خاصة في الكويت ثمناً باىظاً حيث تـ ترحيميـ وطردىـ.
رابعاً :دراسة عبد الرحمن عبد الكريم العبيدي ( :)2011العالقات العراقية  -اإليرانية في ظل االحتالل
األمريكي لمعراق  ،2011 -2003رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى العبلقات العراقية – اإليرانية مف  ،2010 -2003وتأثير
السياسة الخارجية اإليرانية عمى صناعة القرار السياسي العراقي ،والتغمغل اإليراني في الساحة السياسية
والمجتمع العراقي ،وكذلؾ معرفة مدى توافق المصالح السياسية المشتركة بيف إيراف وأمريكا في تحقيق
أىدافيـ في العراؽ.
وتوصمت الدراسة إلى أف االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ قد أدى إلى زيادة نفوذ إيراف وتحكميا في السياسة
الداخمية في العراؽ ،مف خبلؿ حمفائيا السياسييف ،وتحقيق مصالحيا وأىدافيا ،وتحقيق القوة اإلقميمية لتتولى
الزعامة السياسية في المنطقة ،كما توصمت الدراسة إلى أف ألمريكا مصالح نفطية وسياسية في العراؽ،
لتطويق إيراف وتقميل حجـ نفوذىا ،وأف االحتبلؿ فتح المجاؿ لتدخل إيراف وتغمغميا في أجيزة الدولة العراقية
وتحكميا في صناعة الق اررات السياسية الداخمية والخارجية لمعراؽ.

8

خامساً :دراسة إبراىيم العمي ( :)2010توطين الالجئين الفمسطينيين في العراق ،مجمة شؤون األوسط –
لبنان ،العدد  ،137صفحة .75 -60
تناولت الدراسة التعريف بمشكمة البلجئيف وسبب ظيورىا ،وتعريف التوطيف ،كذلؾ التعريف بالبلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ والمشاريع الداعية إلى توطيف الفمسطينييف ىناؾ ،وعرض المواقف الدولية والعراقية
والفمسطينية.
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا :أف الترحيل فكر وعقيدة صييونياف تمتد جذورىما إلى عمق
التاريخ ألنيما مبنياف عمى فكر عنصري ديني توراتي مزيف ،وأف الواليات المتحدة األمريكية ومف قبميا
بريطانيا وأوروبا لـ تكف يوماً في موقف الحيادي النزيو مف القضية الفمسطينية ،وانما كانت منحازة وداعمة
لمشاريع ترحيل الفمسطينييف والتوطيف وشطب حق العودة ،وأف جامعة الدوؿ العربية رفضت توطيف
الفمسطينييف في الدوؿ العربية بشكل قاطع حتى مرحمة تبني الجامعة لممبادرة العربية لمسبلـ ،وأف الموقف
الرسمي العراقي قبل االحتبلؿ األمريكي ىو رفض التوطيف ،وأف االحتبلؿ األمريكي ساىـ في إيجاد حكومة
عراقية تقبل بالتوطيف وتتبنى مشاريعو.
سادساً :دراسة صادق أبو السعود ( :)2009/5/23الالجئون الفمسطينيون في العراق ورحمة البحث عن
منافي جديدة ،مركز القدس لمدراسات السياسية.
تناولت الدراسة الخمفية التاريخية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وكذلؾ أوضاعيـ في العراؽ قبل
االحتبلؿ األمريكي وبعده.
وتوصمت الدراسة إلى أف ما حدث مع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ سواء كاف ذلؾ بقصد أو بدونو
ىو تيجير واعادة توطيف جديدة.
سابعاً :دراسة مأمون كيوان ( :)2007الفمسطينيون في العراق بين التوطين والتنكيل والطرد ،مجمة شؤون
األوسط – لبنان ،العدد  ،124صفحة .155 -127
وىدفت الدراسة إلى البحث في أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وجديد المشاريع التوطينية.
وتناولت الدراسة أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وقديـ مشاريع التوطيف ،وكذلؾ الضغوط التي
مورست عمى العراؽ في ظل الحصار لمقبوؿ بتوطيف البلجئيف الفمسطينييف ،وبروز مسألة التوطيف مجدداً
بعد ما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ مف تنكيل وطرد.
وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ ترابطاً وثيقاً بيف ما يجري في ٍ
كل مف العراؽ وفمسطيف ،وتسعى
(إسرائيل) إلى استثمار تداعيات االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ وتفعيل دعوات ترحيل الفمسطينييف مف وطنيـ
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وتوطينيـ في العراؽ ،وتأتي حاؿ الصمت عف معاناة الفمسطينييف في العراؽ لتشكل تشجيعاً عربياً وتمييداً
لعممية إنجاح مشروع توطيف ليس فمسطينيي العراؽ حيث ىـ بل توطيف ربما فمسطينيي بمداف أخرى.
ثامناً :دراسة نبيل محمود السيمي ( :)2002الالجئون الفمسطينيون في العراق :معطيات أساسية ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،13العدد  49شتاء  ،2002صفحة  ،102مؤسسة الدراسات الفمسطينية.
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى عممية الترحيل القسري لمفمسطينييف تحت وطأة المجازر
الصييونية وكيف وصمت أعداد منيـ إلى العراؽ ،كذلؾ بعض األوضاع الديموغرافية واالقتصادية
واالجتماعية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وصوالً إلى بداية عاـ .2001
وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج منيا :بدأت مشاريع التوطيف الغربية لمفمسطينييف في العراؽ
في سنة  1911وأف ىناؾ محاولة لتوطيف الجئي لبناف في العراؽ في مقابل رفع الحصار عنو وقبولو مبدأ
المفاوضات مع (إسرائيل) ،وأف الحصار الدولي عمى العراؽ كانت لو انعكاسات اجتماعية خطرة عمى الشعب

العراقي وعمى البلجئيف الفمسطينييف ىناؾ عمى ٍ
حد سواء.
تاسعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بعد نظرة سريعة عمى ما تقدـ مف دراسات يمكف تسجيل عدة مبلحظات أىميا:
 .1تناولت جميع الرسائل الجامعية التي تـ الحصوؿ عمييا موضوعات ذات عبلقة أثرت عمى أوضاع
ٍ
ٍ
مباشر عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
بشكل
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ولـ تتحدث
وأوضاعيـ.
ٍ
بشكل أساسي ومباشر اقتصر
 .2الدراسات التي تناولت موضوع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
بعضيا عمى جانب معيف ،وبعضيا اآلخر عمى عدة جوانب مع إىماؿ جوانب أخرى ميمة.
 .3جميع الدراسات التي تناولت موضوع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ توقفت عند مدة زمنية معينة
أقصاىا عاـ  ،2010وال يوجد دراسات تطرقت إلى ما بعد ذلؾ ،وىذا ينطبق أيضاً عمى جميع
الدراسات األخرى غير المحكمة ،كذلؾ الكتب التي تناولت ىذا الموضوع.
 .4غالبية الدراسات التي تناولت موضوع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تحدثت عنيـ وعف أوضاعيـ
في سياؽ شبو منفصل عما حدث ويحدث في العراؽ (األزمة العراقية) ،وحتى تمؾ الدراسات التي
ربطت بيف األحداث تناولت الوضع العراقي بشكل سطحي دوف التعمق فيو بأبعاده المختمفة ،ودوف
توظيف لممنيج الوصفي التحميمي وبالتالي لـ تدرس مشكمة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ دراسة
معمقة في ضوء المحددات المؤثرة.
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ليذا فإن ىذه الدراسة (الالجئون الفمسطينيون في العراق في ظل األزمة العراقية )2015 -2003
ومعمقة ،وتتجاوز غيرىا مف الدراسات بخمس سنوات مميئة
تميزت عن سابقاتيا بأنيا دراسة ُمركزة وشاممة ُ

باألحداث والتطورات ،كما أف ىذه الدراسة أجابت عف الكثير مف التساؤالت وطرحت تساؤالت عديدة تارك ًة

الباب مفتوحاً أماـ دراسات أخرى.
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الفصل األول
الجذور التاريخية لقضية الالجئين الفمسطينيين في العراق
 المبحث األول :نشأة مشكمة الالجئين.
 المبحث الثاني :الخمفية التاريخية ُّلمجوء الفمسطيني إلى العراق.
 المبحث الثالث :الخطط والمشاريع الصييونية لترحيل وتوطين الفمسطينيين في العراق.
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المقدمة:
ما أف قررت بريطانيا انياء انتدابيا عمى فمسطيف ،حتى شرعت الحركة الصييونية ،واستكماالً لما بدأتو
مف مخططات وجيود ،في العمل وبشكل منظـ ومدروس عمى االستيبلء والسيطرة عمى أرض فمسطيف.
واندفعت العصابات الصييونية تضرب في كل مكاف ،وتمارس شتى أنواع االرىاب بحق الشعب الفمسطيني.
وما أف حمت نكبة فمسطيف بعد ىزيمة عاـ  ،1948حتى كاف مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف مشرديف بعيداً
عف بيوتيـ وأراضييـ.
وربما لـ يخطر بباؿ أحد الفمسطينييف حينيا فكرة المجوء إلى العراؽ ،الذي يبعد كثي اًر عف حدود
فمسطيف ،وتفصمو عنيا أقطار عربية أخرى .لكف اشتراؾ الجيش العراقي في المعارؾ عمى أرض فمسطيف
خبلؿ حرب عاـ  ،1948لعب دو اًر في ترحيل بضعة ٍ
آالؼ مف الفمسطينييف الذيف نقموا في شاحنات الجيش
العراقي ،ليشكموا بذلؾ النواة األولى لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
ولـ تكف فكرة تيجير الفمسطينييف إلى العراؽ بالجديدة ،واف دخمت حيز التنفيذ عاـ  ،1948فيناؾ
الكثير مف الخطط والمشروعات الصييونية الرامية إلى تيجير الفمسطينييف واعادة توطينيـ في العراؽ ،والتي
سبقت ذلؾ بعشرات السنيف ،واستمرت بعد ذلؾ ولـ تتوقف.
يتناوؿ ىذا الفصل الجذور التاريخية لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،حيث يدور المبحث
األوؿ حوؿ نشأة مشكمة البلجئيف الفمسطينييف عموماً وجذورىا التاريخية ،فيما يتحدث المبحث الثاني عف
الخمفية التاريخية لمجوء الفمسطيني إلى العراؽ ودور الجيش العراقي في حرب عاـ  ،1948بينما يخصص
المبحث الثالث واألخير لمحديث عف الخطط والمشاريع الصييونية لترحيل وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ.
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المبحث األول
نشأة مشكمة الالجئين
أوالً :جذور مشكمة الالجئين الفمسطينيين:
عمى الرغـ مف ظيور قضية البلجئيف الفمسطينييف كواحدة مف أبرز وأىـ النتائج المباشرة لمنكبة التي
حمت بالشعب الفمسطيني عاـ 1948؛ إال أف المتتبع لتاريخ الحركة الصييونية ومخططاتيا ،ولتاريخ الوجود
الصييوني عمى أرض فمسطيف ،يدرؾ أف بواعث قضية البلجئيف الفمسطينييف وجذورىا التاريخية قد سبقت
النكبة بعشرات السنيف ،والتي مرت عمى الفمسطينييف مثقمة بالتغيرات واألحداث الجساـ ،وبما تحممو مف بذور
جنينية تولدت عنيا في نياية المطاؼ مشكمة البلجئيف الفمسطينييف كأبرز معالـ النكبة وكقضية حساسة تمثل
جوىر القضية الفمسطينية برمتيا.
اعتمدت الحركة الصييونية عمى اليجرة وامتبلؾ األراضي أساساً إلقامة الوطف الييودي عمى أرض
فمسطيف؛ فعممت منذ بدايات القرف الماضي عمى ابتداع الخطط وطرح المشاريع الرامية إلى إخراج
الفمسطينييف وترحيميـ طوعاً أو قس اًر إلى أماكف شتى خارج فمسطيف؛ إلحبلؿ الييود القادميف مف شتى بقاع
األرض مكانيـ ،تحت ذرائع ومزاعـ توراتية ال أساس ليا مف الصحة (العمي.)61 :2010 ،
إف مشكمة المجوء ىي نتاج نصف قرف مف التخطيط والعمل الصييوني لتنفيذ المشروع االستعماري
الصييوني عمى أرض فمسطيف .ففي الفترة الممتدة ما بيف عامي  1948 -1920استخدمت كافة السبل مف
أجل استمبلؾ أراضي الفمسطينييف بمساعدة سمطات االنتداب البريطاني ،تطبيقاً اللتزاماتيا السابقة خاصة
وعد بمفور وصؾ االنتداب الذي ساىـ في تحويل فمسطيف إلى وطف قومي لمييود (عمرو.)2 :2007 ،
وبالفعل بدأ االستيبلء عمى األرض الفمسطينية وتيجير أبنائيا قبل االعتداءات الصييونية العسكرية
عمى فمسطيف واعبلف قياـ (إسرائيل) عاـ 1948؛ حيث بدأت الموجة األولى مف التيجير القسري ما بيف عاـ
1939 -1936؛ بسبب ممارسات سمطات االنتداب البريطاني تساعدىا العصابات الصييونية لقمع الثورة
الفمسطينية والعصياف المدني في تمؾ الفترة .أما الموجة الثانية فقد بدأت وبشكل واسع بعد صدور قرار
التقسيـ في  29تشريف ثاني /نوفمبر ( 1947المصدر نفسو ،)3 :والذي شجع العصابات الصييونية عمى تنفيذ
المزيد مف االعتداءات عمى أبناء الشعب الفمسطيني وممتمكاتيـ بعد أف أصبح ليـ وجوداً (شرعياً وقانونياً)
مف وجية النظر الدولية.
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وفي الوقت الذي لـ يكف فيو الفمسطينيوف يممكوف أبسط أسباب الدفاع عف النفس ،انقضت العصابات
الصييونية عمييـ ،وخرج الصياينة بعصاباتيـ المسمحة مقتحميف عمى الفمسطينييف بيوتيـ ومساكنيـ في
المدف والقرى ،ولـ يحل عاـ  1948حتى كانت العصابات الصييونية قد انتشرت عمى طوؿ الببلد وعرضيا،
فبدأ السكاف الفمسطينيوف ينزحوف عف بيوتيـ في المدف التي يخالطوف فييا الييود ،ثـ راحوا يغادروف القرى
المجاورة لمناطق احتشاد العدو ،وخبلؿ األشير األربعة األولى مف عاـ  ،1948إذ كاف االنتداب البريطاني
ال يزاؿ قائماً ،والجيوش العربية النظامية ال زالت في ثكناتيا ومراكزىا خارج حدود فمسطيف ،خرجت القوافل
األولى مف البلجئيف وبمغ عددىـ حوالي ( )350,000شخص ،وأصبحت عدة مدف وقرى عربية خالية مف
أىميا ،كل ذلؾ قبيل يوـ  15أيار /مايو  1948اليوـ الذي دخمت فيو الجيوش العربية فمسطيف لمقتاؿ (عامر،

 .)24-21 :2002أي أف الفمسطينييف العزؿ بقوا طواؿ تمؾ الفترة يواجيوف وحدىـ آلة الحرب الصييونية
والعصابات المدربة ،في ظل الفجوة الكبيرة وعدـ التكافؤ بالمطمق بينيـ وبيف عدوىـ.
وبعد دخوؿ الجيوش العربية ،انتيت فترة القتاؿ الرسمي التي لـ تتجاوز إال الثبلثة أسابيع ،وجاءت
اليدنة األولى ،ولـ يخرج خبلليا مف البلجئيف سوى عدد قميل ال يبمغ ( )%10مف مجموعيـ العاـ .ثـ عاود
الصياينة عدوانيـ في الفترة ما بيف اليدنتيف وعقب قرار وقف إطبلؽ النار ،واشتدت موجة اإلرىاب وانتشرت
في سائر أنحاء الببلد؛ مما اضطر أىل فمسطيف إلى النزوح في حالة مف الذعر تحت وابل مف رصاص
البنادؽ والمدافع والطائرات (المصدر نفسو.)25-24 :
وىكذا فإف ىجرة البلجئيف الفمسطينييف الجماعية في سنة  1948كانت نتاج أكثر مف نصف قرف مف
الجيود والخطط الصييونية ،وأخي اًر القوة الغاشمة ،واف القيادة الصييونية (الييودية) والقادة العسكرييف ،كانوا
مسؤوليف عف تشريد ثبلثة أرباع مميوف الجئ فمسطيني وتجريدىـ مف أمبلكيـ (سعيد وآخروف.)83 :2003 ،
ولـ تتوقف عممية التيجير؛ بل استمرت حتى بعد انتياء العمميات العسكرية ،األمر الذي يؤكد السياسة
المخططة والممنيجة لمحركة الصييونية في طرد السكاف الفمسطينييف واحبلؿ المياجريف الييود مكانيـ ،حيث
تركزت أساليب الصياينة في اتجاىيف ،األوؿ :تمثل في عمميات اإلرىاب والقتل والترويع التي استخدموىا مف
خبلؿ تدمير المدف والقرى وقتل األبرياء .أما االتجاه الثاني :فتمثل في السياسة التي تقضي بحرماف
الفمسطينييف مف لقمة العيش ،مما يتسبب في اليجرة بحثاً عف العمل ،أو مف خبلؿ فرض الضرائب ،واغراؽ
األسواؽ بالبضائع المستوردة لضرب البضائع المحمية .أي أف ىذه السياسة تمثمت في توفير عوامل طرد
حقيقية لؤلفراد والمجموعات ممف تبقى بعد ىوؿ القتل والتشريد (عمرو.)4 -3 :2007 ،
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وبحسب تقديرات أكرـ زعيتر ،1فقد أدت ممارسات القوات الصييونية والمذابح التي اقترفتيا ،وما أعقب
ذلؾ مف استيبلء عمى معظـ أرض فمسطيف ،إلى جبلء نحو مميوف فمسطيني عف مواطنيـ ،واستيبلء
الصياينة عمى ممتمكاتيـ وأمواليـ ومساكنيـ ،ولجوئيـ إلى األقطار العربية المجاورة والى القسـ الذي بقي مف
فمسطيف بأيدي العرب (زعيتر.)255 :1955 ،
ابتداء مف شير كانوف أوؿ /ديسمبر
وقد استمرت عممية خروج الفمسطينييف مدة عشريف شي اًر،
ً
 ،1947ولغاية شير تموز /يوليو ( 1949كيواف .)137 :2007 ،ويتحدث األكاديمي والمؤرخ اإلسرائيمي بني
موريس بأف مخطط تيجير الفمسطينييف تـ عمى مراحل:
 الموجة األولى لميجرة تقدر ب( )70,000فمسطيني معظميـ مف الميسوريف مف سكاف المدفالراغبيف في تجنب مناطق المواجيات.
 الموجة الثانية حدثت بيف نيساف /أبريل ،وأيار /مايو ،وحزيراف /يونيو  ،1948عبر الخطة المسماةداؿ 2التي وضعتيا عصابات الياغاناه ،3وأعطى ديفيد بف غوريوف 4التعميمات لتنفيذىا ،وىجر مف
جرائيا ما مجموعو ( )640,000فمسطيني.
 الموجة الثالثة بدأت في  9تموز /يوليو تحت اسـ عممية داني ،بيدؼ احتبلؿ مدينتي المد والرممة،ودفع سكانيما إلى اليمع واليرب ،وبعد يوميف مف القصف العنيف تـ احتبلليما وطرد سكانيما؛ حيث
طرد خبلؿ أسبوع أكثر مف ( )70,000فمسطيني.
 الموجة الرابعة امتدت مف تشريف أوؿ /أكتوبر حتى تشريف ثاني /نوفمبر  ،1948وقد جرى فييا طردالسكاف الفمسطينييف مف صحراء النقب إلى تبلؿ الجميل ،وارتفع جراءىا عدد البلجئيف في قطاع غزة
مف ( )100.000إلى ( )230.000الجئ.
 الموجة الخامسة جرت ما بيف تشريف ثاني /نوفمبر  1948حتى تموز /يوليو  1949بسبب ما سمي"تطيير حدود الدولة الجديدة" ،حيث تـ طرد سكاف إصبع الجميل إلى لبناف وطرد الفمسطينييف الذيف

1

أكرمزعٌتر ،أدٌبوسٌاسًلومًعربًولدفًمدٌنةنابلسعام، 1959والدهالشٌخعمرزعٌترمنكباررجاالتنابلس،وترأسبلدٌتهافً
أوابلالمرنالعشرٌن.أخوهالعالمةعادلزعٌترشٌخالمترجمٌنالعرب.
2
خطةدالتأوالخطة"د"،هًخطةوضعتهامنظمةالهاجاناهفًفلسطٌنبٌنخرٌؾ1947وربٌع،1948كانالهدؾمنالخطةبحسبواضعٌها
هو حماٌة تأسٌس دولة ٌهودٌة فً فلسطٌن ،وبحسب المصادر الفلسطٌنٌة هً خطة تهدؾ إلى السٌطرة على أكبر مساحة ممكنة من األراضً
الفلسطٌنٌةوطردأكبرعددممكنمنالفلسطٌنٌٌن.
3
الهاجاناه ،كلمةعبرٌةتعنًالدفاع،وعصابةالهاجاناهتكتلعسكريتأسستعام1921فًمدٌنةالمدس،فًعهداالنتدابالبرٌطانً،وكانالهدؾ
منتأسٌسهاالدفاععنأرواحوممتلكاتسكانالمستوطناتالٌهودٌةفًفلسطٌنخارجنطاقاالنتدابالبرٌطانً،وبلؽتالمنظمةدرجةمنالتنظٌم
مماأهلهالتكونحجراألساسلجٌش(إسرابٌل) .
4
دٌفٌدبنؼورٌون،أولربٌسوزراءل(إسرابٌل)،ولدعام1886فًمدٌنةبلونسنالبولندٌة،ولتحمسهللصهٌونٌة،هاجرإلىفلسطٌنعام .1956
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عادوا إلى قريتي ترشيحا ،ومعميا ،وكذلؾ الحاؿ مع السكاف في شماؿ النقب ،حيث تـ طرد ()3000
قروي فمسطيني مف منطقة الفالوجة ،وعراؽ المنشية (المجموعة .)198 :2003 ،194
ثانياً :دور اإلرىاب الصييوني في عممية التيجير:
كانت الصييونية في فمسطيف قد أعدت عدتيا لتنفيذ خططيا الرامية إلى تشريد الفمسطينييف مف ديارىـ
بوسائل الترويع والتنكيل ،والبطش واستباحة األنفس واألمواؿ (عامر ،)21 :2002 ،وكاف التجاء الصياينة إلى
اإلرىاب إلرغاـ الفمسطينييف عمى الخروج قد ابتدأ منذ عيد االنتداب ،واستمر عند قياـ (إسرائيل) [ولـ
يتوقف] ،وقد نفذه الجيش المنظـ (لمدولة الجديدة) ،محر اًز احتبلؿ معظـ المدف والقرى العربية في فمسطيف
(كتف .)68 :1999 ،وقد استخدمت القوات الصييونية ألواناً شتى مف أشكاؿ البطش واإلرىاب؛ كاف أبرزىا
القتل والمجازر  ،وتدمير القرى قبل وبعد تيجير أىميا منيا.
المجازر:
عمى الرغـ مف أف معظـ المجازر الصييونية الموثقة فيما قبل تأسيس دولة (إسرائيل) ارتُكبت خبلؿ

عامي  ،1948 ،1947إال أف ىناؾ بعض المجازر الموثقة قبل ذلؾ ،كاف أوليا تفجير قنبمة في سوؽ مدينة
حيفا في  6آذار /مارس  ،1937وأغمب الظف أف مجازر أخرى قد ارتكبت قبل ذلؾ ،ولكف صعوبة التوثيق
في تمؾ الفترة واالفتقاد لؤلرقاـ واإلحصائيات الدقيقة وحيثيات الممارسات الصييونية تسببت في قمة ما ُعرؼ
عف تمؾ الفترة .حيث يقدر عدد المجازر التي ارتكبتيا العصابات الصييونية في الفترة مف 1948 -1937

بأكثر مف ( )75مجزرة ذىب ضحيتيا أكثر مف ( )5000شييد فمسطيني وآالؼ الجرحى .وكانت فترة
 1948 -1947فترة الذروة في ارتكاب ىذه المجازر .وقد أظيرت المراجعات التاريخية لما حصل خبلؿ
العاميف المذكوريف أف ما جرى كاف أشبو بتطيير عرقي أو إبادة جماعية .وقد وثق سمماف أبو ستة 1أكثر مف
( )200جريمة حرب ،و( )34مجزرة ارتكبت ضد مدنييف أو أسرى خبلؿ عامي  ،1948 ،1947منيا
( )17مجزرة ارتكبت أثناء الوجود البريطاني و( )17بعد الجبلء البريطاني عف فمسطيف (عمي.)25 :2009 ،
وقد أجبرت المجازر التي ارتكبيا الصياينة ،الفمسطينييف عمى اليجرة رغماً عنيـ ،حيث ساىمت في
بث الرعب في صفوفيـ ،في ظل قناعتيـ بعدـ القدرة عمى مواجية اليجمة الصييونية ،إضافة إلى غياب قوة
عربية حقيقية قادرة عمى تأميف الحماية الكافية ليـ (مصعب .)231 :2003 ،وأراد الصياينة بتمؾ المجازر مف
1

سلمان أبو ستة ،ولد عام   1937فً أرض "المعٌن" لضاء ببر السبع ،مهندس ومخطط ومدٌر أعمال ،ه َّجرته العصابات الصهٌونٌة من أرضه
وأسرتهعام،1948ألؾأكثرمن  355بحثوممالوأصدرستةكتبعنالالجبٌنبالعربٌةواالنجلٌزٌة،وصممخرٌطةتضملرىومدنفلسطٌن
ع َّرابحكالعودة" .
وٌُلمَّبب" َ

17

خبلؿ ما تنشره مف الفزع أف تحرؾ عجمة التيجير ،وبالفعل فر البلجئوف في موجات غير منتظمة ىاربيف
تحت وابل مف النيراف باحثيف عف مكاف آمف (الريس.)8 :2000 ،
وكانت دير ياسيف أبرز المجازر التي ارتكبت بحق الفمسطينييف ،والتي كاف ليا تأثي اًر ووقعاً كبي اًر في
نفوسيـ ،فكاف ليا ما بعدىا ،لذا سنحاوؿ إلقاء نظرة سريعة عمييا.
مجزرة دير ياسين:
كانت (دير ياسيف) موقع أشير مجزرة اقترفت ضد مدنييف فمسطينييف عاـ  ،1948مجزرة تحولت إلى
أىـ عامل ساىـ في اليجرة عاـ ( 1948سعيد ،وآخروف.)98 :2003 ،
وقرية دير ياسيف قرية صغيرة ىادئة تقع غرب القدس وترتفع ( )2,570قدماً ،أي ( )770مت اًر عف
سطح البحر ،وكاف عدد سكانيا عاـ  1948حوالي ( )750نسمة ،يقطنوف ( )144منزالً .ولـ تدخل قرية
دير ياسيف التاريخ قبل المذبحة التي شيدتيا ،ولـ يبق أىميا فييا بعد النكبة ،إنيا مفارقة عجيبة أف تدمر
وتفرغ ىذه القرية في يوـ دخوليا التاريخ (عمي.)36 :2009 ،
في  8نيساف /أبريل  1948زحف جيش الياجاناه عمى قرية دير ياسيف واستولى عمييا وسمميا إلى
عصابة األرغوف 1بقيادة مناحيـ بيجف ، 2فدمرىا وارتكب فييا مجزرة بشرية كاف ليا تأثير نفسي عميق
ومخرب (عامر .)62 :2002 ،ففي  9نيساف /أبريل [أي في اليوـ التالي لدخوؿ القرية] ،قتل أكثر مف ()250
قروياً غير مسمح ،وكاف منيـ نساء وشيوخ وأطفاؿ ،وكاف ىناؾ أيضاً حاالت اغتصاب وتمثيل بالجثث (سعيد،

وآخروف .)98 :2003 ،وفي روايت و عف ىذه المجزرة قاؿ جاؾ رينيو مندوب الصميب األحمر :لقد زرت خرائب
قرية دير ياسيف واكتشفت ( )250جثة مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ مكدسة في بئر .وكانت ىذه المجزرة
بمثابة إنذار وادخاؿ لمرعب عمى قموب الجماعات العربية ألجل أف يتركوا القرى والمدف (عامر.)62 :2002 ،
ولـ تكف مجزرة دير ياسيف ىي األولى مف سمسمة المجازر التي ارتكبتيا العصابات الصييونية ،فقد
سبقتيا جرائـ عديدة ومجازر وحشية أكبر ،إال أف ىذه المجزرة تميزت بكونيا حدثت في قرية قريبة مف
القدس ،ودخميا مندوبو الصميب األحمر ونقموا شياداتيـ لمعالـ قبل إخفاء معالـ الجريمة (عمي،)36 :2009،
وقد استغميا الييود ،وتبجح بيا بيجف لما أحدثتو مف التأثير النفسي اليائل عمى أنفس العرب العزؿ فيجروا
1

 األرؼون،عصابةاألرؼون،منظمةصهٌونٌةشبهعسكرٌة،وجدتفًالفترة من 1948 -1931وٌعزىلهاالكثٌرمنمشاكلالشعبالفلسطٌنً
ونشأتبتفرعهامنالهاجاناه،ولعلمنأسبابانشماقاألرؼونعنالهاجاناههوامتعاضاألرؼونمنالمٌودالبرٌطانٌةالمفروضةعلىالهاجاناهفً
تعاملهامعالثوارالفلسطٌنٌٌن.
2
مناحٌمبٌجنٌ،هوديروسًوصلإلىفلسطٌنعام،1942وترأسعام 1943عصابةاألرؼون،التًارتكبتالعدٌدمنالمجازر،أصبحربٌساً
لوزراء(إسرابٌل)من، 1983-1977لامخاللهابتولٌعمعاهدةسالممعمصر،وضربالمفاعلالنوويالعرالً،واجتٌاحلبنان.
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قراىـ ،حيث قاؿ مفتخ اًر بدوره" :لوال دير ياسيف لما قامت إسرائيل" .وقد استمر الييود باستخداـ ىذه الطريقة
ونفذوىا في كثير مف القرى والبمدات (عامر.)62 :2002 ،
ولـ تكف تمؾ المجازر مجرد تجاوزات محصورة في منطقة معينة ،وانما كانت موزعة في شتى األرجاء
(في الجميل الغربي والشرقي والشمالي ،وفي المد وسط فمسطيف ،وفي جنوب الخميل ،وفي غربي القدس).
حدثت ىذه المجازر قرب المدف العربية الكبرى ،وعمى ما يبدو أف ليذه المجازر أنماطاً تتماشى مع ىجرة
الفمسطينييف ومع حمبلت الطرد التي نفذىا الجيش اإلسرائيمي مف ىذه المناطق .وكاف الفمسطينيوف أقل رغبة
في الجبلء عف مدنيـ وقراىـ في النصف الثاني مف الحرب؛ لذا فإف المجازر المتعددة التي ارتكبت منذ
حزيراف /يونيو  1948فصاعداً كانت تيدؼ إلى التسبب بجبلء شامل (مصالحة .)184 :1992 ،وتثبت أبحاث
حديثة أف إخبلء الفمسطينييف لبمداتيـ وقراىـ في النصف الثاني مف الحرب كاف أقل احتماالً وليذا السبب
كانت المجازر الكثيرة التي ارتكبت مف تموز /يوليو  1948فصاعداً مثل :مجازر المد ،وخربة ناصر الديف،
وعيف زيتوف ،وعيمبوف ،وسعسع ،والجش ،والدوايمة ،والطيرة (قرب حيفا) ،وصفصاؼ ،وشعب ،وصمحة،
وحوالـ ،مرسومة كميا لفرض عمميات إخبلء بالقوة (سعيد ،وآخروف.)99 :2003 ،
تدمير القرى الفمسطينية:
ركز اإلرىاب الصييوني تحركاتو عمى المناطق المخصصة لمعرب ،والتي أراد الصياينة احتبلليا ثـ
ضميا .وطبقوا إجراءات تدمير القرى الفمسطينية عمى نطاؽ واسع ،بيدؼ منع سكانيا الذيف أُجبروا عمى
إخبلئيا مف العودة إلييا ،وقد دمروا قرى أخرى كثيرة حتى بعد قرار األمـ المتحدة [رقـ  ]194بتاريخ 11
كانوف أوؿ /ديسمبر  ،1948الذي طمب مف (إسرائيل) السماح بعودة البلجئيف (كتف.)68 :1999 ،
واستخدـ الصياينة أقسى الوسائل في استيداؼ القرى الفمسطينية العزالء؛ حيث تـ ضرب ىذه القرى
بالقنابل المدمرة والمحرقة ،وبث األلغاـ عمى طوؿ الطرؽ والجسور والسكؾ الحديدية ،وفي األحياء واألسواؽ
حيث أمكنة التجمع العامة .وأصبح موت أسر بأكمميا مف نساء ورجاؿ وأطفاؿ تحت أنقاض بيوتيـ حادثاً
عادياً (عامر .)23 :2002 ،وكانت القوات الصييونية تعمد إلى نسف البيوت وتدمير القرية تدمي اًر كامبلً .وظل
نقص المواد الناسفة – الديناميت – أو نفادىا ،ىو العامل المقرر في نجاة بعض البيوت ،أو قرية ىنا أو
ىناؾ مف التدمير (حمداف.)423 :2009 ،
وبحموؿ نياية حرب  1948كانت مئات القرى الفمسطينية قد أفرغت مف سكانيا كمياً ،وجرى نسف
بيوتيا أو جرفيا ،واليدؼ ىو منع البلجئيف مف العودة إلى بيوتيـ وقراىـ (إضافة إلى تسييل إدامة األسطورة
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الصييونية القائمة أف فمسطيف كانت في الواقع "أرضاً خالية" قبل دخوؿ الييود إلييا ،واختمفت التقديرات حوؿ
عدد المواقع الفمسطينية التي أفرغت مف سكانيا ودمرت ،فبينما تحدثت مصادر صييونية عف ( )369قرية
وبمدة ،تحدثت مصادر فمسطينية عف ( )418قرية تـ إفراغيا بغرض تدميرىا ،ومف ىذه القرى اؿ( )418التي
أخميت مف سكانيا ،دمرت ( )293قرية ( )%70تدمي اًر كامبلً ،ودمرت ( )90قرية ( )%22تدمي اًر كبي اًر ،أما

القرى التي نجت مف التدمير فنجت ألف مستوطنيف ييود احتموىا .وفي فترٍة أحدث قدـ سمماف أبو ستة قائمة
محدثة ب( )531قرية (سعيد ،وآخروف.)105-104 :2003 ،
الدعاية الصييونية:
عمى الرغـ مما تقدـ؛ إال أف الدعاية الصييونية ركزت عمى ما أسمتو "طيارة السبلح الييودي" ،وعمى
ما وصفتو بػ "إنسانية جنود وضباط القوات الييودية" ،وأف سموكيـ اتسـ بالسمة الحضارية اإلنسانية (حمداف،

 . )413 :2009وحاولت الصييونية وبوسائل متنوعة إنكار بل وطمس حقيقة أف المياجريف الفمسطينييف الذيف
تركوا ديارىـ ،قد اضطروا إلى ذلؾ ،ال بسبب األحداث التي رافقت الحرب فحسب؛ بل بسبب سياسة اإلرىاب
التي اتبعيا الصياينة ،تنفيذاً لمخططاتيـ ،ووصوالً إلى ىدفيـ بانتزاع أراضي فمسطيف خالي ًة مف أىميا (عبد

الدايـ.)76 :2000 ،
غير أف المؤرخ اإلسرائيمي ايبلف بابو يحكي وقائع مناقضة ومنافية لمزاعـ الدعاية الصييونية؛ حيث
يروي حكايات عف قياـ الجنود الصياينة بعمميات النيب والسرقة ،وعف ارتكابيـ لجرائـ القتل ،والغتصاب
النساء بعد تجريدىف مف مصاغيف حتى الحمية األخيرة ،وقتميف بعد ذلؾ (حمداف.)414 :2009 ،
(معرفة عمى
وبحسب المؤرخ العسكري اإلس ارئيمي أرييو يتسحاقي ،اقتُرفت حوالي ( )10مجازر كبرى ُ
أساس سقوط أكثر مف ( )50ضحية في كل مجزرة) ،وحوالي ( )100مجزرة صغرى (سقط فييا أفراد أو
مجموعات صغيرة) عمى أيدي القوات الصييونية في  ،1949 -1948وحسب يتسحاقي كاف ليذه المجازر
تأثير كبير في السكاف الفمسطينييف ،مما تسبب في اليجرة وعجل بيا .وذىب يتسحاقي إلى أبعد مف ذلؾ
ومقوض خرافات ،تقدير
ليقوؿ أف جرائـ ارتُكبت في كل قرية تقريباً .ويؤيد أوري ممشتايف ،وىو مؤرخ إسرائيمي ُ
يتسحاقي لمدى المجازر ،بل يتحدث بأف كل معركة في سنة  1948انتيت بمجزرة ،ويقوؿ" :في جميع
حروب (إسرائيل) ارتُكبت مجازر ،لكني ال أشؾ في أف (حرب االستقبلؿ) كانت أقذرىا" (سعيد وآخروف،

.)98 :2003
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وتظير األبحاث الحديثة بشأف ىجرة الفمسطينييف أف أغمبية المجازر ارتكبتيا قوات مف صفوؼ
الياغاناه والجيش اإلسرائيمي ،األمر الذي ينفي صحة ما روجتو الدعاية الصييونية حوؿ المنشقيف الذيف
يقوموف بيذه المجازر (مصالحة.)184 :1992 ،
ثالثاً :موقف (إسرائيل) من عودة الالجئين الفمسطينيين:
ساد اعتقاد لدى جميع الميجريف أف ىجرتيـ مؤقتة ،وأف عودتيـ إلى بيوتيـ وأراضييـ ستكوف خبلؿ
أسابيع ،وخصوصاً بعد الجيود التي بذلتيا األمـ المتحدة والييئات الدولية ،والضغوط المتواصمة عمى

(إسرائيل) لحمميا عمى السماح بعودة البلجئيف الفمسطينييف أو قسـ منيـ .وتُّوجت الجيود الدولية بإصدار

القرار ( )194عف األمـ المتحدة بتاريخ  11كانوف أوؿ /ديسمبر  ، 1948وىو القرار المرجعي الدولي
المتعمق بقضية البلجئيف الفمسطينييف  ،ويتضمف الحق القانوني لبلجئيف في العودة (كيواف-137 :2007 ،

 .)138وحتى قبل صدور ىذا القرار األُممي كاف ىناؾ شبو يقيف لدى الغالبية العظمى مف البلجئيف أف
عودتيـ إلى ديارىـ مرتبطة فقط بتوقف العمميات العسكرية ،مع وجود اعتقاد لدى الكثيريف منيـ بأنيا مسألة
أياـ ويتـ حسـ المعارؾ لصالح الجيوش العربية ،ولكف شيئاً مف ىذا لـ يحدث ،فبل الجيوش العربية انتصرت،
وال اإلرىاب الصييوني توقف حتى بعد توقف المعارؾ ،وال (إسرائيل) سمحت ليـ بالعودة.
وشيد الموقف اإلسرائيمي تشدداً وتصمباً تجاه عودة البلجئيف الفمسطينييف  ،وينطمق ىذا الموقف مف
الفكر الصييوني واستراتيجيتو الداعية لتيجير الفمسطينييف مف ديارىـ ،واحبلؿ المياجريف الصياينة الوافديف
إلى الببلد مكانيـ ،والحفاظ عمى الطابع العنصري الييودي لمدولة (صافي.)110 :2007 ،
ولمتأكيد عمى السياسة الممنيجة لطرد الفمسطينييف قامت الحكومة اإلسرائيمية المؤقتة بتشكيل لجنة
خاصة لمتأكد مف عدـ عودة البلجئيف إلى بيوتيـ ،وتوسيع إطار الطرد والترحيل لمف ىـ موجودوف ،حيث
قامت باستكماؿ ىدـ القرى العربية ،وتوطيف الييود في منازؿ الفمسطينييف داخل القرى غير الميدمة .كما
عممت المجنة في إطار توسيع عممية الطرد عمى مساعدة الفمسطينييف في البحث عف مكاف آخر لمسكف
(عمرو.) 4: 2007 ،
ويشير سمماف أبو ستة إلى أنو وبعد أسبوعيف مف إعبلف قياـ (إسرائيل) أصدرت حكومتيا المؤقتة،
ق ار اًر بأنو ال يمكف عودة أي فمسطيني إلى دياره ،وقد تـ جمب ييودياً أوروبياً يعتبر خبي اًر في ترحيل الشعوب
في أوروبا ،وعمل دراسة كاممة ىي الخطة الدائمة لػ (إسرائيل) فيما يتعمق بالبلجئيف حتى يومنا ىذا ،وتقوـ
ىذه الخطة عمى عدـ إمكانية القبوؿ سياسياً بعودة أي الجئ فمسطيني ،وأنو يجب تدمير كل القرى
21

الفمسطينية حتى ال يجد البلجئ فرصة ليعود إلى بيتو المدمر ،واحراؽ المحاصيل التي كانت موجودة صيف
 ،1948وتسميـ اآلبار ،وقتل كل مف يعود إلى وطنو باعتباره متسمبلً ،حتى قتموا ( )5000فمسطيني حاولوا
العودة إلى ديارىـ بيف  .1956 ،1948كما تقوـ ىذه الخطة عمى "النشر في العالـ بأف ىناؾ تبادالً سكانياً
مشروعاً ،وأف الفمسطينييف الذيف خرجوا مف ديارىـ فعموا ذلؾ بأوامر مف دوؿ عربية ،وليس بذنب (إسرائيل)،
وأف العرب طردوا ييوداً فصار تبادؿ السكاف كما يحصل في ببلد أخرى ،وأنو يجب ترتيب دعاية بيف
البلجئيف أنفسيـ بأنو ال فائدة مف العودة إلى الديار" ،والقبوؿ بفكرة التعويض شرط أف يكوف ذلؾ مشروطاً
بالتخمي عف حق العودة (أبو ستة.)2014/5/18 ،
ىذا وظل الموقف اإلسرائيمي عمى حالو رافضاً لعودة البلجئيف ولـ يحدث فيو تغيير عمى مر السنوات،
بل كانت السياسة اإلسرائيمية تجاه مف تبقى مف الفمسطينييف عمى األراضي التي سيطرت عمييا (إسرائيل)
ىي سياسة طاردة.
ولـ تغير االتفاقيات العربية والفمسطينية مع (إسرائيل) في الموقف اإلسرائيمي مف قضية البلجئيف ،بل
زادت في تصمب موقفيا الرافض لمعودة ،وفي بياف حكومة نتنياىو في الكنيست في  17حزيراف /يونيو
 ،1996أعمنت حكومة الميكود أنيا "ستعارض حق العودة لمسكاف العرب إلى أي جزء مف (أرض إسرائيل)
[فمسطيف المحتمة] يقع غربي نير األردف" (نوفل.)2012/6/11 ،
كما أف إييود باراؾ ،1رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،أكد عشية مشاركتو في مفاوضات كامب ديفيد الثانية
مع السمطة الوطنية الفمسطينية في شير تموز /يوليو  ،2000عمى رفضو عودة البلجئيف الفمسطينييف إلى
(إسرائيل) [فمسطيف المحتمة] (المصدر نفسو).
وظمت (إسرائيل) ترى أف القبوؿ بحق العودة لمفمسطينييف ما ىو إال بمثابة انتحار ،أي باألصح تصفية
لمفيوـ الدولة الييودية ،فالديموغرافيا ستُممي شروطيا ،فقد أشار شاروف إلى (دولة إسرائيل) كدولة ييودية
" "Israel as a Jewish stateثـ أكد لحزبو بأنو لف يسمح ألي الجئ فمسطيني بالعودة إلى (إسرائيل)
[فمسطيف المحتمة] .ىذا إضافة إلى أف (إسرائيل) تدعي عدـ مسؤوليتيا عف قضية البلجئيف ،وتربط حل
مشكمتيـ بحل مشكمة ما تسمييـ (المياجريف الييود) مف الدوؿ العربية ،ومؤخ اًر أصدرت مجموعة ييودية
تطمق عمى نفسيا اسـ "العدالة مف أجل الييود مف الدوؿ العربية" تقري اًر طالبت فيو بتعويضات قيمتيا ()100
مميار دوالر عف "األمبلؾ التي تركيا الييود العرب الذيف طردوا أو غادروا بمدانيـ في العاـ  1948بعد
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النكبة" (الحسف بف طبلؿ .)9-8 :2004 ،غير أف الناظر لطبيعة المجتمع اإلسرائيمي والتمييز والتيميش الذي
يتعرض لو الييود العرب والمعاممة التي ُيعامموف بيا ،يدرؾ وبشكل قاطع بأف (إسرائيل) ال تقصد مف وراء

إثارة قضية الييود العرب عمى أنيا قضية الجئيف ومحاولة ربطيا بقضية البلجئيف الفمسطينييف ،إال المماطمة

وخمط األوراؽ والتنكر لحقوؽ الشعب الفمسطيني بما فييا حقوؽ البلجئيف .ولو افترضنا جدالً  -وىو افتراض
غير صحيح – أف (إسرائيل) فعبل تقصد حل مشكمة ما تسمييـ الجئيف ،وأنيـ أُخرجوا مكرىيف مف الببلد
العربية ،فاألصل أف تُطالب بعودتيـ إلي تمؾ الببلد وليس تعويضيـ ،كذلؾ يجب أف ال تقتصر مطالباتيا
عمى ما تسميو بػ"حقوؽ البلجئيف" عمى مف أتوا مف الييود العرب ،وانما عمى بقية الييود الذيف ىاجروا إلى

فمسطيف مف أنحاء العالـ ،وبالتالي المطالبة بعودتيـ إلي ببلدىـ وترؾ فمسطيف لسكانيا األصمييف.
وىكذا فمـ تكف الممارسات الصييونية قائمة عمى العصبية أو الحمية وال خاضعة لظروؼ أممتيا
مقتضيات الحرب والمعارؾ ىنا أو ىناؾ ،وال الفعل ورد الفعل ،ولـ ُيترؾ فييا شيء لمظروؼ بل كانت كميا

وفق تخطيط مدروس منظـ محكـ أُعدت لو العدة وىُّيئت لو جميع اإلمكانات المادية والبشرية والمعنوية
البلزمة لمتغمب عمى سبع جيوش عربية ،وتحقيق ما كانت تيدؼ إليو مف تيجير لمسكاف وسيطرة عمى
األرض .ىكذا كاف حاؿ القوات الصييونية ومف وراءىا مف المخططيف ،فما باؿ الطرؼ اآلخر؟

رابعاً :الوضع العربي:
عمى الصعيد العربي كاف أصحاب السمطة– عمى األكثر– ينادوف بمسؤولياتيـ نحو القضية
الفمسطينية ،ويؤكدوف قياميـ بيذه المسؤوليات رافعيف شعار حشد القوى لمجابية الخطر الصييوني واذكاء
النضاؿ العربي .ولو افترضنا الصدؽ واإلخبلص في مساندة األنظمة والحكاـ لمقضية الفمسطينية ،فإف ىؤالء
لـ يكونوا مؤىميف عمماً وتقدماً حقيقييف الكتساب القدرة المطموبة في ىذا العصر لصد الخطر واحراز النجاح،
فالسمطات العربية دخمت ىذه المعركة بأسمحة مادية وأدبية قديمة وميترئة في وجو مجتمع صييوني متسمح
بأحدث األساليب العقبلنية والتطبيقية والحضارية ،وقادر عمى حشد قواه الذاتية ،وعمى اختراؽ السمطات
والجماىير في الدوائر المؤثرة في البمداف المتقدمة ،واجتذابيا إلى جانبو (سويد.)56 -55 :1996 ،
أما الجماىير العربية فقد كانت تنطمق في أغمب األحياف مف العفوية واإلحساس المباشر بالظمـ،
وتعطي في مجمميا سنداً قوياً خالصاً لمقضية الفمسطينية ،لكف لـ تكف ليا القدرة – أـ لـ تُدرب عمى تكويف
القدرة البلزمة لمفوز في معارؾ ىذا العصر ،ولـ ُيتح ليا أف تناضل أوالً الكتساب القدرات العسكرية والسياسية
واإلعبلمية الضرورية ،وبالتالي لـ تكف ىي وال حكاميا في وضع يضمف ليـ الغمبة أو عمى األقل الصمود
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في حماية فمسطيف مف األطماع الصييونية .لـ يكف العرب – حكاماً وشعوباً معاً  -مييئيف إف مف حيث
اإلخبلص والنقاء ،أو مف حيث القدرات الفعمية ،لمساندة الفمسطينييف مساندة صحيحة (سويد.)56 :1996 ،

عمى حيف كاف يقابميـ جنود مدربوف في معسكرات أوروبا ،خاض بعضيـ الحرب العالمية الثانية ،كما كانت
ىناؾ كتيبة صييونية دربت أياـ االنتداب البريطاني واشتركت في الحرب (سيدىـ.)75 ،____ :
ونتيجة التردد الذي صبغ الموقف العربي في ذلؾ الوقت فقد جاء التحرؾ العربي لمرد عمى التيجير
القسري والدموي لمفمسطينييف متأخ اًر مف خبلؿ تشكيل جيش اإلنقاذ الذي كاف مجرداً مف كافة عوامل الصمود
والنصر في وجو اآللة العسكرية الصييونية المدعومة دولياً عمى الصعيديف السياسي والعسكري .وقد بدأت
طبلئع ىذا الجيش بالوصوؿ إلى فمسطيف مع بداية جبلء القوات البريطانية في  15أيار /مايو  ،1948عمماً
أف تشكيل ىذا الجيش كاف مثار خبلؼ بيف الكثير مف الدوؿ العربية ،واعتمدت المشاركة العربية في ىذا
الجيش عمى المصالح القطرية لتمؾ الدوؿ (أبو السعود.)2009/5/23 ،
ولـ يكف ُيتصور أف ثبلثة أرباع مميوف ييودي تقريباً يغمبوف حوالي ( )50مميوف عربي ،وأف دولة
عمرىا أياـ تغمب ( )7دوؿ عربية ليا حضارة وتاريخ .ولـ يكف ىذا غريباً عمى الييود ألنيـ كانوا يعرفوف
حقيقة قوة العرب .وليذا قاؿ حاييـ وايزمف 1في مذكراتو واصفاً قوة العرب "أنا ال أضارب بمميـ واحد في
بورصة أسطورة قوة العرب ..يا قوـ أعطونا نصف فرصة ،ونصف فرصة فقط  ...ونحف نكشف لمعالـ أف
حكاية قوة العرب وتماسؾ العرب ،ونفوذ العرب ،ىي حكاية كميا كذب في كذب" (سيدىـ.)75 :____ ،
وبالطبع فالفمسطينييف وحدىـ وحاليـ ال يختمف كثي اًر عف حاؿ الجماىير العربية ،وفي ظل القدرات
المادية المحدودة وال فجوة اليائمة في موازيف القوة ،ما كاف بمقدورىـ أف يصمدوا في وجو اليجمة الصييونية
ٍ
شعب مف شعوب األرض أف يفعل أكثر مما فعموه لو ُوضع
وليس االنتصار عمييا ،وما كاف بمقدور أي

تحت نفس الظروؼ.

وعمى أية حاؿ وميما كانت المعطيات وكيفما جرت األحداث ،وأينما توزعت المسؤوليات فالمحصمة
واحدة ،دفع ثمنيا الشعب الفمسطيني وال زاؿ.
فقد كانت نكبة عاـ  1948منعطفاً تاريخياً في حياة الشعب الفمسطيني ،امتدت تأثيراتو إلى مختمف
المجاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية ،وكاف ذلؾ نتيجة طبيعية لحاالت التشريد القسرية التي

1
حاٌٌمواٌزمنٌ،عتبرأشهرشخصٌةصهٌونٌةبعدتٌودورهرتزل،لعبالدوراألهمفًاستصداروعدبلفور،1917كانربٌساًللمنظمةالصهٌونٌة
العالمٌةمنذ،1946-1925ثمانتُخِ بأولربٌسلدولة(إسرابٌل).1949

24

ُفرضت عمى أبناء فمسطيف الذيف أُجبروا عمى ترؾ أراضييـ والمجوء إلى البمداف العربية المجاورة (مصعب،

.)231: 2003
وقد خمف ىؤالء البلجئوف مدناً كاممة كانوا ىـ جميع سكانيا ،وأخرى كانوا كثرة أىالييا ،و 700قرية
ىـ مالكو أراضييا ومبانييا ،تركوا أراضييـ وعقاراتيـ ومتاجرىـ وبضائعيـ وأثاث بيوتيـ وثرواتيـ .إف جيود
االستعمار الصييوني عشرات السنيف وتصريح بمفور واالنتداب البريطاني وجيود بريطانيا وسياستيا التيويدية
لـ تستطع أف تنتزع مف أراضي فمسطيف إال ( )% 6.5مف مجموعيا ،لكف الييود استولوا بسبب "الكارثة"
عمى أضعاؼ ىذه المساحة ،إذ لـ يبق لمعرب مف أرض فمسطيف سوى ( )5,555,000دونـ في الضفة
الغربية لنير األردف أكثرىا جبمية ،ونحو ( )300,000دونـ في قطاع غزة معظميا رماؿ ،عمى حيف استولي
الييود عمى أكثر مف  20مميوف دونـ (زعيتر.)257 – 256 : 1955 ،
وكما أسمفنا فقد لجأ الفمسطينيوف الذيف ُىجروا قس اًر مف أراضييـ إلى البمداف العربية المجاورة ،وحسب

ما تحدث بو الكاتب الفمسطيني ناىض الريس فيمكف القوؿ إجماالً إف البلجئيف مف شمالي فمسطيف اتجيوا
إلى لبناف وسورية ،بينما اتجو أىالي الجنوب إلى قطاع غزة ووصل بعضيـ إلى مصر ،وتوزع البلجئوف مف
وسط فمسطيف بيف الضفة الغربية والضفة الشرقية لنير األردف ،ووصل بعضيـ حتى العراؽ (الريس:2000 ،

 )11والتي كاف البلجئوف الفمسطينيوف فييا موضوع ىذه الدراسة.
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المبحث الثاني

الخمفية التاريخية ُّلمجوء الفمسطيني إلى العراق
سبق أف أوضحنا في المبحث السابق كيف نشأت مشكمة البلجئيف الفمسطينييف وكيف تـ تيجيرىـ قس اًر
وتشتيتيـ إلى الببلد العربية المجاورة ،وأشرنا إلى وصوؿ أعداد منيـ إلى العراؽ .لكف السؤاؿ المطروح ىنا
لماذا لجئوا إلى العراؽ الذي يبعد كثي اًر عف حدود فمسطيف وتفصمو عنيا أقطار عربية أخرى؟
كاف لمجيش العراقي في فمسطيف ،وتحديداً منطقة جنيف ،دور كبير في ترحيل بضعة آالؼ مف
البلجئيف الفمسطينييف الذيف تواجدوا في مناطق عممياتو العسكرية ،إلى القطر العراقي مباشرًة وبأوامر مف

حكومة نوري السعيد ،التي كانت في سدة الحكـ إباف نكبة فمسطيف عاـ ( 1948قدسية .)9 : 1997 ،حيث

ينحدر غالبية الفمسطينييف الذيف لجئوا إلى العراؽ إثر نكبة عاـ  ،1948مف قرى مثمث الكرمل (إجزـ ،عيف
غزاؿ ،جبع) قضاء حيفا (كريـ ،)219 :2010 ،وأعداد أخرى مف المناطق والقرى المحيطة بيا وىي :صرفند
ررة والطنطورة والطيرة وكفر الـ وعتميت وأـ الزينات وأـ الفحـ وعيف حوض (كيواف2007 ،
والمزار وعارة وع ا

 ،128:قبعة ،)60 :2007 ،وبعض العائبلت مف مدف حيفا ،ويافا (ماكوفسكي.)3: 2001 ،
ولمتعرؼ عمى ىذه القرى الثبلث (إجزـ ،وجبع ،وعيف غزاؿ) نورد نبذة مختصرة عف كل منيا:
 -قرية إجزـ :تقع جنوب مدينة حيفا ،عمى ارتفاع ( )100متر عف سطح البحر (أبو مايمة وآخروف،

 ،)59 :1998وتطل عمى البحر األبيض المتوسط وتبعد عنو مسافة ( )3كيمو مترات ،كما تبعد عف
بقية القرى مسافة ( )3كيمو مترات (العراقي .)2006/12/18 ،بمغ عدد سكاف القرية ( )2970نسمة،
وبمغت مساحة القرية ( )91دونماً ،ومساحة أراضييا ( )46,905دونمات ال يممؾ الييود فييا شيئاً.
وىي ثاني قرى قضاء حيفا فيما تممكو مف األراضي .وفي شير شباط /فبراير مف عاـ  1949أقاـ
الييود في بقعتيا مستعمرة " ،"Kerem Hahasalكاف بيا ( )344ييودياً في نياية عاـ 1950
(الدباغ.)197 :2006 ،
 قرية جبع :تقع جنوب مدينة حيفا (أبو مايمة وآخروف ،)60 :1998 ،عمى الطريق العاـ الواصل بيف حيفاويافا عمى جبل يطل عمى البحر األبيض المتوسط (العراقي .)2006/12/18 ،وترتفع عف سطح البحر
( )55متر .بمغت مساحتيا ( )7012دونماً ،وفي عاـ  1945بمغ عدد سكانيا ( )1140نسمة (أبو
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مايمة وآخروف .)60 :1998 ،وقد أنشأ الييود عاـ  1949في منطقة ىذه القرية مستعمرة "جبعة كرمل"،
كاف بيا ( )327ييودياً في نياية عاـ ( 1950الدباغ.)198 :2006 ،
 قرية عيف غزاؿ :في عاـ  1945بمغ عدد سكانيا ( )2170نسمة .وتقع ىذه القرية جنوب مدينةحيفا (أبو مايمة وآخروف ،)65 :1998 ،عمى طريق حيفا – يافا العاـ ،وتطل عمى البحر األبيض
المتوسط (العراقي .)2006/12/18 ،بمغت مساحتيا ( )130دونماً ،ومساحة أراضييا ()18,079
دونماً ،كاف لمييود منيا ( )442دونماً .في عاـ  1949بنى الييود في منطقة عيف غزاؿ مستعمرة
"عيف عياال" ،وفي نياية عاـ  1950كاف في المستعمرة ( )297ييودياً (الدباغ.)200 :2006 ،
وتبعد القرى الواحدة عف األخرى ( )3كيمو مترات ،وتشكل مع بعضيا ما يسمى مثمثاً يسمى "الحمامة
البيضاء" ،تشكل فيو إجزـ الجسـ ،وجبع وعيف غزاؿ الجناحيف (العراقي.)2006/12/18 ،
ولمتعرؼ أكثر عمى موقع ىذه القرى الثبلث إضافة إلى القرى األخرى أنظر الخريطة ممحق رقـ (.)1
وبعد اشتداد المعارؾ واحتبلؿ تمؾ القرى عاـ  ،1948لجأ سكانيا إلي جنيف حيث كاف الجيش
العراقي .وىذا يقودنا بالضرورة لمتعرؼ عمى الدور الذي قاـ بو الجيش العراقي.
أوالً :الجيش العراقي وحرب :2432
ظيرت مشاركة العراؽ في حرب فمسطيف عاـ  1948مف خبلؿ نشاطات المتطوعيف العراقييف الذيف
انخرطوا إلى جانب غيرىـ مف المتطوعيف العرب في جيش اإلنقاذ ،فضبلً عف القوات العراقية النظامية
(العموجي .)186 :2010 ،وكانت مشاركة العراؽ في البداية ممثمة ب( )4أفواج ،لتصل إلى ( )30فوجاً بعدد
يقارب اؿ( )10,000جندي (أبو السعود .)2009/5/23 ،وخاض الجيش العراقي المعارؾ في فمسطيف قبل
دخوؿ الجيوش العربية ،وذلؾ مف خبلؿ تشكيبلتو العسكرية في جيش اإلنقاذ (زقوت .)30 :2015 ،وقد اتخذ
الجيش العراقي مناطق وسط فمسطيف وشماؿ الضفة الغربية ومنطقة المثمث مسرحاً لعممياتو العسكرية
(ماكوفسكي.)35 :2001 ،
ورغـ العبارة الشائعة لدى أىل فمسطيف "ماكو أوامر" التي عرفت عف الجيش العراقي ،أي ال يوجد
أوامر بالقتاؿ ،فقد كاف لو معارؾ مشيودة ،ومقبرة الشيداء العراقييف عند مدخل جنيف تشيد بذلؾ (أبو السعود،

 .)2009/5/23وقدـ الجيش العراقي في معارؾ جنيف نحو ( )60شييداً بينيـ ( )10مف الضباط ،أما في كل
معارؾ حرب فمسطيف فقد بمغ عدد شيداء الجيش العراقي حوالي ( )139شييداً (زقوت.)41 :2015 ،
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ولـ تقتصر مشاركة الجيش العراقي في حرب فمسطيف عمى اإلمداد بالسبلح والقتاؿ وتقديـ الشيداء،
فقد قاـ الجيش العراقي بتشكيل ما ُسمي حينيا بفوج الكرمل.
تشكيل فوج الكرمل:
تذكر المصادر أف الجيش العراقي شكل في سنة  1948فوج الكرمل الفمسطيني مف أبناء بعض القرى
جنوبي مدينة حيفا والمثمث وجنيف (سبلمة )38 :2007 ،لئلسياـ في قتاؿ عصابات الياجاناه والبالماخ
الصييونية (ماكوفسكي .)36 : 2001 ،وكاف معظـ أفراد ىذا الفوج مف المثمث القروي – جبع – إجزـ – عيف
غزاؿ ،وكاف آمر ىذا الفوج عراقياً ىو الرائد مصطفى عبد الجبار (مصعب ،)232 :2003 ،يساعده في قيادة
الفوج الرئيسي النقيب عدناف معتوؽ ،وكاف مركز ىذا الفوج بالقرب مف قرية سيمة الظير عمى الطريق بيف
جنيف ونابمس .وكاف تسميح ىذا الفوج مكوف مف السبلح الشخصي الذي خرج بو المقاتموف الفمسطينيوف مف
قراىـ المحتمة ،ولـ يضف إليو سوى كميات مف الذخيرة والمتفجرات ،واأللغاـ ضد األشخاص والدبابات،
والقنابل اليدوية ،وذلؾ مف أجل التدرب عمييا (قدسية. )17 :1997 ،
وفي نياية عاـ  1948ومع بدء انسحاب الجيش العراقي مف الضفة الغربية أخذت قوات الجيش
األردني في الحموؿ محميا ،فانضـ أفراد فوج الكرمل إلى الجيش العربي ،وسمي بعد ذلؾ بػ "الكتيبة  "11والتي
ظمت حتى قياـ الوحدة بيف الضفتيف عاـ  ،1950حيث عرض عمى منتسبييا إمكانية االلتحاؽ بالشرطة
المدنية األردنية أو التسريح ،فالتحق عدد منيـ في سمؾ الشرطة وبقي فييا حتى سف التقاعد ،أما الباقوف فقد
سرحوا مف الخدمة (المصدر نفسو).

وما دفعنا لمحديث عف ىذا الفوج سوى ارتباطو بالمناطق التي خرج منيا البلجئوف الفمسطينيوف إلى
العراؽ ،حيث كاف لمكثيريف مف أفراد ىذا الفوج وعوائميـ نصيب مف ىذا المجوء .ولكف ما عبلقة الجيش
العراقي بالميجريف وكيف بدأت؟
عالقة الجيش العراقي بالميجرين الفمسطينيين:
كبير في نسج الخيوط األولى لمعبلقة مع الميجريف مف
أثر اً
كاف لوجود الجيش العراقي بمدينة جنيف اً
شماؿ فمسطيف ،وعمى وجو التحديد مف مدينة حيفا وقراىا (أبو السعود)2009/5/23 ،؛ حيث نشأت عبلقة
ميدانية بيف المقاتميف الفمسطينييف مف قرى إجزـ وجبع وعيف غزاؿ وبيف قوات الجيش العراقي التي كانت
متمركزة في مدينة جنيف وقراىا ،بقيادة القائد العراقي عمر عمي ،قائد القوات التي حررت جنيف مف العصابات
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الصييونية التي احتمتيا في المعارؾ األولى مف حرب عاـ  ،1948وقد توطدت ىذه العبلقة أثناء صمود
سكاف القرى الثبلث الذيف حاصرتيـ العصابات الصييونية قرابة ثبلثة أشير بعد سقوط مدينة حيفا واحتبلليا
بتاريخ  23نيساف /أبريل  ،1948وبعد أف أخذت قرى حيفا تسقط الواحدة تمو األخرى ،ما عدا القرى الثبلث
 ،إجزـ ،وجبع ،وعيف غزاؿ (قدسية )10 :1997 ،وحسب شيادة الشيخ حسف جياب ،1فإنو بعد سقوط حيفا
أصبح الطريق مفتوحاً أماـ العصابات الصييونية الحتبلؿ القرى المحيطة بيا ،وفي تموز /يوليو سقطت
تقريباً قرى قضاء حيفا كميا (السيمي .)4 :2002 ،وسنتعرؼ أكثر عمى سير العمميات العسكرية في تمؾ
المنطقة.
ثانياً :سير العمميات العسكرية:
بعد سقوط مدينة حيفا وقراىا ما عدا إجزـ ،وجبع وعيف غزاؿ ،أدى ىذا الوضع إلى انقطاع سكاف
القرى الثبلث والمسمحيف فييا عف قيادتيـ في مدينة حيفا ،مما اضطرىـ إلى تشكيل لجنة عسكرية محمية
تتولى قيادة المقاتميف ،وقد اجتمعت ىذه المجنة عدة مرات ،واتخذت عدة ق اررات منيا :تشكيل قوة حراسة
تتمركز ليبلً ونيا اًر عمى أطراؼ ىذه القرى ،كما تقرر عدـ القياـ بأية عمميات ىجومية عمى القوافل الييودية
المارة مف الشارع الرئيس الواصل بيف حيفا ويافا ،حتى ال يكوف مبرر لمعصابات الصييونية في اليجوـ عمى
القرى الثبلث ،كما تقرر إرساؿ مجموعات مف المسمحيف الشباب إلى قيادة الجيش العراقي في جنيف لتزويدىـ
بالذخيرة والمتفجرات والتمويف (قدسية ،)10 :1997 ،مما يدلل عمى متانة العبلقة ومدى التنسيق والتعاوف بيف
المقاتميف الفمسطينييف في تمؾ المنطقة وقوات الجيش العراقي.
معركة عين حوض:
تقع قرية عيف حوض جنوب مدينة حيفا وشرقي عتميت ،وترتفع عف سطح البحر ( )125متر ،وتقع
عمى بعد ( )2ميل مف البحر األبيض المتوسط .بمغت مساحتيا ( )12,605دونمات ،وبمغ عدد سكانيا
( )650نسمة .دمرت القرية وأقيمت عمييا مستعمرة عيف حوض (أبو مايمة وآخروف.)65 :1998 ،
ىاجمت العصابات الصييونية قرية عيف حوض ،الواقعة في قمة الجبل الذي يشرؼ عمى الطريق،
والسيل الساحمي المحاذي لمبحر األبيض المتوسط ،وبعد معركة غير متكافئة احتمتيا العصابات الصييونية،
حيث انسحب المسمحوف منيا وتوجيوا إلى قرية إجزـ ،يرافقيـ النساء واألطفاؿ والشيوخ ،وأثار ىذا المنظر
1

 حسنجٌاب،منالمناضلٌنالمعروفٌنفًلرٌةإجزموسابرلرىلضاءحٌفا،إذكانمنرجاالتعزالدٌنالمسام،ولدسجنفً سجنعكاسنة
  1938بتهمةلتللابدسالحالطٌرانالبرٌطانًفًفلسطٌنأندرسنوحكمعلٌهباإلعدام،لكنأطلكفجأةبعدصدورعفوبرٌطانًعنه(السهلً،
.)4:2552
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حماس المقاتميف ،حيث جمعوا صفوفيـ وتنادوا لمنجدة وشنوا ىجوماً معاكساً عمى قرية عيف حوض (قدسية،

 .)11 :1997يقوؿ الشيخ حسف جياب أحد المشاركيف في ىذه المعركة ،بأف معركة عيف حوض كانت مف
احتمت القرية ولجأ أطفاليا ونساؤىا إلى قريتنا ،إجزـ ،جيزنا أنفسنا
أىـ المعارؾ التي شاركت فييا ،فبعد أف ُ
وكاف عددنا نحو ( )100شاب مف المقاتميف ،وقمنا بمياجمة العصابات الصييونية في عيف حوض مف عدة
جيات ،فيربوا بعد أف اشتعمت النار في جبل عيف حوض ،وكانت غنائمنا مف العصابات الصييونية مصفحة
تـ سحبيا إلى قرية إجزـ (السيمي.)4 : 2002 ،
وحسب شيادة دمحم مفمح الفياس 1عف ىذه المعركة ،فقد دارت معركة حامية أدت إلى ىروب الصياينة
مف القرية تاركيف وراءىـ عدة سيارات ومصفحة واحدة ،وبعض األسمحة الخفيفة ،وقد جمعت ىذه الغنائـ في
قافمة واحدة تتقدميا المصفحة باحتفاؿ كبير شارؾ فيو أىالي القرى الثبلث ومسمحوىا ،وتحركوا مف الشارع
الرئيس المقابل لقرية عيف حوض باتجاه قرية جبع ثـ عيف غزاؿ ثـ إجزـ (قدسية.)11 :1997 ،
وبعد ىذه المعركة ،لـ يمتزـ المسمحوف بقرار المجنة العسكرية ،وأخذوا يقيموف الكمائف عمى الطريق
الرئيس (بيف حيفا ويافا) ويزرعوف األلغاـ فيو ،ويياجموف كل قافمة صييونية تمر عبر ىذا الشارع ،وقد
استولى مسمحو عيف غزاؿ عمى جياز السمكي مف إحدى السيارات الصييونية وسمموه لمجنة العسكرية والتي
أرسمتو بدورىا إلى أقرب وحدة لمجيش العراقي ُليتعمـ عميو والستخدامو في االتصاؿ بيف المقاتميف وقيادة
الجيش العراقي وبالفعل بقي ىذا الجياز في عيف غزاؿ (المصدر نفسو) .وىذا دليل آخر عمى التنسيق والتعاوف
بيف المقاتميف الفمسطينييف والجيش العراقي.
وفي إحدى المعارؾ قبالة قريتي جبع وعيف غزاؿ استولى المقاتموف الفمسطينيوف عمى قافمة لمتمويف
وقتموا وجرحوا العديد مف الييود ،وأخذوا عدداً مف األسرى ،بينيـ ميندس وزوجتو الجريحة ،وعدداً مف سائقي
الشاحنات اإلسرائيمية ،كما أسر الصياينة ( )8مقاتميف مف سكاف القرى الثبلث ،وبعد أف جرت مفاوضات
بيف الطرفيف عف طريق أحد الوسطاء اتفق عمى إطبلؽ سراح األسرى مف الطرفيف (المصدر نفسو.)12-11 :
ىذا رغـ محدودية اإلمكانيات التي امتمكيا المقاتموف الفمسطينيوف ورغـ نقص الخبرة والتدريبات إال أنيـ
استطاعوا في أماكف وأوقات كثيرة تحقيق انتصارات في المعارؾ ،فمو قدر لمفمسطينييف أف يمتمكوا نصف ما
امتمكتو العصابات الصييونية مف إمكانيات لما كانت النتائج إال في صالحيـ عمى طوؿ الجبيات وخطوط
التماس.

1

دمحممفلحالفٌاس،أحدمماتلًلرٌةإجزمأثناءحربعام(1948لدسٌة.)13:1997،

35

سقوط قريتي جبع وعين غزال:
وحسب شيادة الفياس ،فبعد إطبلؽ سراح األسرى بأسبوع بدأت القوات الصييونية ىجوماً جوياً عمى
القرى الثبلث ،إجزـ وجبع وعيف غزاؿ ،حيث ألقت ثبلث طائرات بقذائفيا عمى تمؾ القرى ،بعدىا أخذت
الطائرات باإلغارة عمى المنازؿ وعمى فترات متبلحقة ،في حيف استمرت اليجمات البرية عمييا .وكاف
المسمحوف الفمسطينيوف يتصدوف ليذه اليجمات رغـ قمة األسمحة والعتاد ،ورغـ الحصار الذي فرض مف كل
الجيات (قدسية.)13 -12 :1997 ،
وظل التنسيق مع الجيش العراقي مستم اًر طيمة فترة الحصار وذلؾ بواسطة المسمحيف الذيف كانوا
يخرقوف الحصار ويذىبوف إلى جنيف ،أو بواسطة جياز البلسمكي الذي كاف مركزه الدائـ في قرية عيف غزاؿ.
وكاف الجيش العراقي يزود المقاتميف الفمسطينييف بالعتاد والمتفجرات واأللغاـ ،والقنابل اليدوية ،وبعض
المساعدات التموينية ،بغرض إدامة الصمود في ىذه المنطقة ،تمييداً لتقدـ الجيش العراقي بعد استئناؼ
المعارؾ مف جديد .ولكف بعد تنفيذ بنود االتفاقية الثانية لميدنة في  18تموز /يوليو  ،1948لـ يتمكف الجيش
العراقي مف االستمرار في تقديـ الدعـ العسكري والمعنوي لممقاتميف الفمسطينييف في ىذه القرى الثبلث (المصدر

نفسو.)14 -13 :
وقد بدأت معنويات السكاف بالتراجع خاصة عندما تزايد قدوـ العائبلت المشردة مف القرى المجاورة
كالطيرة وعيف حوض وكفر الـ والطنطورة وغيرىا ،كما أخذت العائبلت مف القرى الثبلث (إجزـ ،جبع ،عيف
غزاؿ) بالتجمع في إحدى البيارات في قرية إجزـ والتي رفع عمييا عمـ األمـ المتحدة حتى ال تُقصف بالطيراف
اإلسرائيمي ،ولقد عجزت العصابات الصييونية عف اختراؽ دفاعات المقاتميف الفمسطينييف المحصنة في
الجباؿ وعمى الجية الشرقية مف الشارع الرئيس المحاذي لقريتي جبع وعيف غزاؿ .فكثفت مف استخداـ
الطائرات لضرب ىذه القرى واستيداؼ مواقع المقاتميف وتجمعات السكاف ،مما أدى إلى مقتل واصابة العديد
مف المقاتميف ،ونظ اًر لنفاد الذخيرة وقمة األدوية وشح المواد الغذائية فقد أثر ذلؾ عمى معنويات السكاف
والمقاتميف ،ثـ قامت القوات الصييونية بقصف شامل ثـ تقدمت عصاباتيا نحو جبع وعيف غزاؿ مف عدة
جيات ،مما أدى إلى سقوطيما في  21تموز /يوليو  1948وانسحاب ما تبقى مف المقاتميف الفمسطينييف إلى
قرية إجزـ (المصدر نفسو.)14 :
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سقوط قرية إجزم:
استمر القتاؿ في قرية إجزـ عمى عدة محاور مف الغرب والشماؿ ،وداـ مدة يوميف آخريف بعد سقوط
جبع وعيف غزاؿ ،ولـ تستطع العصابات الصييونية دخوليا إال بعد قصف شديد بالمدفعية ،ولـ تتقدـ إال بعد
تأكدىا مف انسحاب جميع المقاتميف باتجاه أـ الزينات (قدسية .)15 -14 :1997 ،وحسب إفادة الدكتور دمحم
البجيرمي ، 1فقد ُقصفت إجزـ مف البحر والجو ،فضبلً عف المدفعية األرضية ،وسقطت بيد العصابات
الصييونية في  27تموز /يوليو  1948بعد أف تجمع فييا أىل قريتي جبع وعيف غزاؿ ،وقبميا سقطت قرية
الطنطورة التي ارتكبت فييا العصابات الصييونية مجازر مروعة (السيمي.)2: 2002 ،
وىكذا سقطت إجزـ بعد ثبلثة أشير مف سقوط مدينة حيفا وبعد أياـ مف تطبيق اليدنة الثانية (قدسية،

ويشرد أىميا واحدة تمو األخرى وعمى مقربة منيا
 )15 :1997أي أف القرى الفمسطينية كانت تُقصف وتسقط ُ
الجيوش العربية دوف أف تتدخل تمؾ الجيوش الممتزمة بتطبيق اليدنة.
وبعد دخوؿ القوات الصييونية لقرية إجزـ ،اقتحمت مباشرة البيارة التي تجمع فييا األطفاؿ والنساء
والشيوخ والمرضى وأخرجوا كافة العائبلت مشياً عمى األقداـ ،وتـ حجزىـ في أحد األماكف حتى المساء ثـ
أحضروا حافبلت ونقموىـ فييا إلى الخضيرة ،ثـ أنزلوىـ مقابل بمدة زلفة قضاء جنيف ،وأمروىـ بالتوجو إلييا
حيث كاف الجيش العراقي (المصدر نفسو.)15 :
وحسب البجيرمي فقد سمؾ الرجاؿ المتجمعوف في إجزـ مف قرى جبع واجزـ وعيف غزاؿ الطرؽ الوعرة
المجوف" بعدىا
متوجييف إلى جنيف" ،في حيف نقل الييود األطفاؿ – وأنا منيـ – وكذلؾ النساء بالباصات إلى ُّ
طمب منا المشي عمى األقداـ في اتجاه قرية زلفة في قضاء جنيف ،والرصاص فوؽ الرؤوس لئلرىاب وفي
ُ
أثناء سيرنا مررنا بقرية رمانة حتى وصمنا إلى جنيف ،حيث التقى الرجاؿ الذيف سمكوا الطرؽ الوعرة أطفاليـ
ونساؤىـ (السيمي .)2 :2002 ،وقد تجمع معظـ سكاف القرى الثبلث [ومف قدـ معيـ مف القرى المجاورة] في
مدينة جنيف وقراىا ،وتمقوا المعونات الطارئة مف أىالي ىذه المدينة ،والذيف أسكنوىـ في منازليـ ومدارسيـ
ومساجدىـ (قدسية.)15 :1997 ،
وبعد أف قاـ عبد اإللو الوصي عمى عرش العراؽ والممكة عالية ممكة العراؽ آنذاؾ بزيارة تفقدية
لوحدات الجيش العراقي في جنيف ،و أروا بأعينيـ ما آلت إليو أوضاع الفمسطينييف الميجريف ،وبعد أف قاـ قائد
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القوات العراقية بوصف مشيد الصمود الذي صمده أبناء ىذه القرى وتعاونيـ مع الجيش العراقي ،أمرت
الممكة عالية واألمير عبد اإللو بأف يتـ نقل ىؤالء البلجئيف ليحموا ضيوفاً عمى الحكومة العراقية والشعب
العراقي (كريـ .)219 :2010 ،وبإشراؼ الجيش العراقي تـ نقل سكاف عدد مف القرى العربية الفمسطينية في
منطقة عممياتو إلى العراؽ ،وعمى األخص سكاف المثمث القروي :جبع ،إجزـ ،وعيف غزاؿ ،تـ النقل عبر
قوافل نظمتيا السمطة العسكرية العراقية ما بيف النصف الثاني لعاـ  1948ومطمع عاـ ( 1949حمداف،

 .)439 :2009حيث عمل الجيش العراقي عمى نقل جزء مف ىؤالء الميجريف خصوصاً النساء وكبار السف
بشاحنات التمويف التابعة لو ،مع بقاء الشباب لمقتاؿ في "فوج الكرمل" الذي سبقت اإلشارة إليو ،وبعد أف
وضعت حرب عاـ  1948أوزارىا إلى غير ما كاف يحمـ بو الفمسطينيوف وعادت وحدات جيش اإلنقاذ إلى
ببلدىا ،التحق الشباب الذيف انخرطوا في فوج الكرمل بعائبلتيـ في العراؽ ،وىذا يفسر التضارب بشأف عدد
الذيف وصموا العراؽ في الدفعة األولى( .أبو السعود.)2009/5/23 ،
تـ سرد تمؾ األحداث بداي ًة مف المخططات ومف ثـ اإلرىاب والمجازر الصييونية ،ومرو اًر بالمقاومة
الباسمة والمعارؾ التي خاضيا الفمسطينيوف دفاعاً عف مدنيـ وقراىـ خاصة القرى الثبلث (إجزـ ،وجبع ،وعيف
غزاؿ ،والتي يعود أصل غالبية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ إلييا) ،في ظل العجز والخذالف العربي،
ليتضح أف الفمسطينييف لـ يتركوا أرضيـ مف فراغ أو بمحض إرادتيـ ،بل دفعوا دماءىـ دفاعاً عنيا ،ولـ
يقوموا ببيعيا لمييود مثمما روجت لذلؾ بعد الدعايات المغرضة ،والتي استحضرتيا بعض الفئات الع ارقية
الحاقدة عمى الفمسطينييف في ظل ما شيده العراؽ مف أحداث بعد االحتبلؿ األمريكي عاـ  ،2003كما سنرى
الحقاً.
لكف وبعد أف سيطرت القوات الصييونية عمى تمؾ المناطق وبعد أف ىجر سكانيا ونقل منيـ مف نقل
إلى العراؽ ،قد يتبادر إلى األذىاف تساؤالت حوؿ الظروؼ واألسباب التي حالت دوف تحقيق الجيش العراقي
لمنتائج المرجوة في نصرة الفمسطينييف  ،رغـ الجيود الكبيرة التي قاـ بيا ضباط وأفراد ىذا الجيش.
ثالثاً :المعوقات التي واجيت الجيش العراقي:
شعر القادة العراقييف وجنودىـ بالتقصير إزاء القرى الثبلث (إجزـ ،وجبع ،وعيف غزاؿ)  ،وعدـ تمكنيـ
مف الوصوؿ إلييا وفؾ الحصار عنيا ،أو تقديـ المعونات العسكرية والغذائية ليا ،ورغـ أف الجيش العراقي لـ
يقصر في تأدية واجبو تجاه فمسطيف إال أف المعبة السياسية كانت أكبر مف طاقة الجميع (قدسية)15 :1997،؛
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وحسب (العموجي )2010 ،فقد تأثرت مواقف العراؽ حياؿ القضية الفمسطينية ،خبلؿ تمؾ المرحمة [مرحمة
حرب  ،]1948بعامميف أساسيف:
األوؿ :مواقف الحكومة البريطانية والتي كانت تربطيا بعرش العراؽ وحكومتو روابط قوية ومؤثرة (العموجي،

 .)184 :2010فبعد وفاة الممؾ فيصل ممؾ العراؽ حل محمو الممؾ غازي الذي عرؼ بعدائو لبريطانيا
ومياجمتيا بسبب تشجيعيا اليجرة الييودية إلى فمسطيف وعدـ منع الصياينة مف تيجير العرب ،ومساعدتيا
إياىـ عمى االستيطاف .وبعد مقتل الممؾ غازي في حادث سيارة غامض عاـ  1939ما زالت الشكوؾ تحوـ
عمى االنجميز في تدبير الحادث ،اتجيت سياسة الوصي عمى العرش عبد اإللو ورئيس الوزراء نوري السعيد
إلى التحالف مع االنجميز (الحوراني (أ).)30-29 :2010 ،
الثاني :مواقف الشعب العراقي المؤيد لنضاؿ الشعب الفمسطيني ضد المشروع الصييوني (العموجي:2010 ،
.)184

أضف إلى ذلؾ ما كاف يعانيو الجيش العراقي مف مشاكل في طريقة تمقيو لؤلوامر العسكرية.
فرغـ احتفاظ كل مف الجيش العراقي والجيش األردني بقيادتو أثناء حممة فمسطيف فقد كاف العراؽ مف
بيف الدوؿ العربية التي قبمت أف يتولى الممؾ عبد هللا ممؾ األردف القيادة العامة .والذي حدث بالفعل ىو أف
الجيش العراقي رابط في مواقعو دوف أف يقوـ بدور فعاؿ ألنو لـ يكف يعرؼ مف أيف يتمقى األوامر ،ىل مف
الحكومة العراقية في بغداد أـ مف الممؾ عبد هللا؟ واشتيرت عبارة "ماكو أوامر" لتصوير ىذا الغموض
والجمود أيضاً (العقاد.)245 :1998 ،
وقد كانت حرب فمسطيف مناسبة لتعييف بعض الضباط في مناصب إدارية باأللوية ،إال أف المشكمة أنو
حتى لو كاف بيف الضباط العراقييف مف أراد إدارة معركة فمسطيف بأمانة فإنو كاف عاج اًز عف تحقيق ذلؾ ألف
الجيش األردني ىو الذي يمسؾ بطرؽ االتصاؿ ،وقد فوت جموب 1بالفعل عمى الجيش الع ارقي فرصاً عديدة
(المصدر نفسو.)246 -245 :
وىكذا وبعد انسحاب الجيوش العربية مف فمسطيف دوف القياـ بعمل ينقذ فمسطيف ،كاف ذلؾ األمر
مؤلماً لضباط الجيش العراقي ،لعدـ إتاحة الفرصة ليـ لمقاتمة الصياينة بشكل متكافئ؛ وذلؾ لضعف التسميح
وقمتو ،باإلضافة لعدـ صدؽ نوايا الحكاـ ،األمر الذي زاد مف غمياف ضباط الجيش ضد النظاـ والحكاـ ،ألف
أمر ىؤالء الحكاـ قد افتضح أماـ الجيوش ،وكانت حرب فمسطيف العامل الذي كشفتيـ عمى حقيقتيـ
1
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(محروس .)623 :2010 ،فقد ساىـ الحكاـ العرب في إضعاؼ ببلدىـ وجيوشيا وابقاءىا مكبمة ومرتينة
لئلرادة األجنبية.
فرغـ إعبلنات االستقبلؿ ما بيف  1948 ،1930في بعض الدوؿ العربية ،ومف ضمنيا العراؽ ،فإف
مصائر ىذه البمداف ظمت مرتبطة بالرغبة األجنبية  ،وكانت الجيوش العربية مف المؤسسات التي لـ يرض
االستعمار أف تصبح أداة حرة قوية ،بل عمل عمى إبقائيا تحت السمطاف األجنبي بشكل غير واضح ،فكانت
الجيوش العربية في حرب  ،1948جيوش سبع دوؿ عربية مستقمة ،جيوشاً غير مستقمة بالمعنى الصحيح
لمكممة ،فجيش مصر والعراؽ مثبلً قد عقدا معاىدتيف مع بريطانيا ،وكاف ىناؾ تحكماً بريطانياً عمى قوى
البمديف العسكرية ،وبشكل شامل ،وفي العقد [الرابع] مف القرف العشريف كانت ىناؾ محاوالت لمضباط العرب
في كل جيش عربي لتطوير مؤسستيـ وترقيتيا لتمعب دو اًر رئيسياً في معركة الدفاع عف الوطف عموماً وفي
معركة إنقاذ فمسطيف خصوصاً .فكاف اإللحاح مف ضباط تمؾ الجيوش عمى حكوماتيـ لمحصوؿ عمى
السبلح ،حيث طمب ضباط الجيش العراقي مف حكوماتيـ ضرورة استيراد سبلح جديد وفعاؿ ،ولكنيـ فشموا
في إقناع حكوماتيـ لمسيطرة البريطانية عمييا (محروس .)609 -608 :2010 ،أي أف الجيش العراقي ورغـ
صدقية الضباط والجنود العراقييف ورغبتيـ في خوض المعارؾ ومساعدة الفمسطينييف مساعدة حاسمة؛ إال أننا
نستطيع أف نقوؿ وباختصار أف الجيش العراقي وكذلؾ الجيوش العربية األخرى لـ يكونوا مؤىميف لتقديـ ىذه
المساعدة الحاسمة ،ولـ يكونوا مالكيف أصبلً لقرار تقديميا.
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المبحث الثالث
الخطط والمشاريع الصييونية لترحيل وتوطين الفمسطينيين في العراق
أدركت الحركة الصييونية منذ بداية الصراع العربي -الصييوني استحالة تنفيذ فكرة الدولة الييودية في
فمسطيف إذا بقي الييود أقمية فييا؛ وليذا فقد أعدت خططاً لترحيل الفمسطينييف بعد توفير أر ٍ
اض ليـ في الدوؿ
العربية المجاورة (نوفل .)2012/6/11 ،كما عممت (إسرائيل) منذ قياميا عمى تيجير الفمسطينييف مف ديارىـ،
وتوطينيـ بعيداً عف أرض فمسطيف ،ومحاولة دمجيـ في البمداف التي ُىجروا إلييا (صافي.)110 :2007 ،
بعيدة عف المخططات الصييونية
ولـ تكف أرض العراؽ رغـ بعدىا الجغرافي النسبي عف فمسطيف؛
ً
الرامية إلى ترحيل الفمسطينييف وتوطينيـ خارج أرض فمسطيف ،حيث أفادت المصادر عف ٍ
عدد غير ٍ
قميل مف
ٍ
كخيار مطرو ٍح بقوٍة لترحيل وتوطيف
المقترحات والخطط والمشروعات الصييونية التي عنيت بالعراؽ تحديداً،
الفمسطينييف.
نشأة فكرة ترحيل وتوطين الفمسطينيين في العراق:
تعود جذور ىذه الفكرة إلى عاـ  ،1911عندما اقترح جوشواه بوخميل ،1مشروع ترحيل عرب فمسطيف
إلى شماؿ سورية والعراؽ ،وكاف ذلؾ أماـ لجنة فمسطيف التابعة لممؤتمر الصييوني العاشر المنعقد في بازؿ
بسويس ار في السنة ذاتيا (مركز العودة الفمسطيني .)2015/10/18 ،حيث اقترح بوخميل أف يقوـ الييود بشراء
أر ٍ
اض في العراؽ ،ليتـ ترحيل الفمسطينييف إلييا (كيواف.)134 :2007 ،
وسرعاف ما أخذت الفكرة تحظى بترحيب صييوني ،تحوؿ إلى مطمب لقادة الحركة الصييونية مف
الدوؿ الغربية وخاصة بريطانيا ،أثناء انعقاد مؤتمر الصمح في باريس عاـ  ،1919عقب انتياء الحرب
العالمية األولى (مركز العودة الفمسطيني.)2015/10/18 ،
وفي عاـ  1919دعا أىاروف أىرونسوف ،وىو عالـ ييودي إلى العمل عمى تحويل الوادي الواسع
الواقع بيف دجمة والفرات إلى "جنة العالـ" مثمما كاف األمر في العصور القديمة ،وعرض مساحات مف تمؾ
األراضي الخصبة عمى الفمسطينييف ،وبذلؾ يجدوف إغراء قوياً لميجرة واالستيطاف في العراؽ (كيواف:2007 ،
ً

.)134

1

جوشواهبوخمٌل،لاضًدكتوروداعٌةروسًصهٌونًمنرفاقهرتزلمؤسسالحركةالصهٌونٌة.
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أوال :خطط الترحيل والتوطين قبل قيام (إسرائيل) :2432
 -1خطة وايزمن :1930
توضحت فكرة ترحيل وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ في استراتيجية الزعماء الييود في الحركة
الصييونية في عاـ  ،1930وذلؾ عبر خطة تقدـ بيا حاييـ وايزمف إلى مسؤوليف ووزراء بريطانييف
في محادثات خاصة (السيمي ،)5 :2002 ،ورأى وايزمف أف الحل الجذري لمسألة األرض والمشكمة
الديموغرافية العربية معاً يكمف في ترحيل الفمسطينييف إلى شرؽ األردف والعراؽ ،لما تتمتع بو ىذه
الببلد مف مساحات شاسعة تفسح المجاؿ لمعرب لمعمل فييا (العمي.)68 :2010 ،
 -2في عام  ،1937استعادت المجنة التي تشكمت في المؤتمر الصييوني السابع عشر الذي عقد في
زيورخ فكرة توطيف الفمسطينييف في العراؽ ،وضمنيا رئيس المجنة د .يعقوب طياف مدير شركة إعداد
السكف اقتراحو الذي شمل ثبلثة أماكف لتوطيف الفمسطينييف ،ىي شرؽ األردف ،وسورية ،والعراؽ
(كيواف.)134 :2007 ،
 -3مذكرة بن غوريون :1937
في  17كانوف األوؿ /ديسمبر  ،1937ناشد بف غوريوف اجتماع لجنة األعماؿ الصييونية
المنعقد في انجمت ار في مذكرة لمبريطانييف لممساعدة عمى ترحيل الفمسطينييف إلى العراؽ ،جاء فييا:
"سنعرض عمى العراؽ ( )10مبلييف جنيو فمسطيني في مقابل إعادة توطيف ( )100,000عائمة
عربية مف فمسطيف في العراؽ ،ال أعمـ إذا كاف العراؽ سيقبل ىذا االقتراح ،لو كانت المسألة تختص
بالعراؽ وحده فقد يصغي إلينا ،يحتاج العراؽ إلى استيطاف عربي أوسع ،وىو لف يزدري المبلييف مف
الجنييات" (المصدر نفسو).
 -4في كانون األول /ديسمبر  ،1938كتب بف غوريوف مقترحاً عمى المجنة التنفيذية الصييونية أف
تعرض عمى العراؽ ( )10مبلييف جنيو إسترليني مف أجل توطيف ( )10,000أسرة عربية مف

ٍ
حاجة إلى استيطاف عربي كبير (المصدر نفسو) .وكاف
[فمسطيف] لدييا .وحسب زعمو ،فإف العراؽ في
بف غوريوف مف دعاة التيجير القسري ،ألنو يرى أف مف المستحيل تخيل ذلؾ دوف القسر ،فبل يمكف
تصور قبوؿ الفبلحيف الفمسطينييف لمرحيل الطوعي ميما تكف اإلغراءات المالية ،لذلؾ البد مف
المجوء إلى التيجير القسري ،مستشيداً بما حصل لؤلتراؾ واليونانييف إباف الحرب العالمية األولى
(العمي.)69 :2010 ،
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 -5وثيقة فايتس :1940
تعد وثيقة يوسف فايتس ،1مف أخطر الوثائق الصييونية الداعية إلى طرد الفمسطينييف بالقوة
مف ديارىـ ،وعدـ عودتيـ .واقترح فايتس خطتو عمى أساس عدـ وجود متسع مف األرض لمييود
الفمسطينييف ،وليذا فعمييـ أف يخرجوا منيا ،لكي يكوف ىناؾ متسع لمييود "وال توجد وسيمة أمامنا
لحل المشكمة سوى ترحيل العرب مف ىنا ،ونقميـ إلى البمداف المجاورة ،..إذ ال يجوز إبقاء أية قرية
أو قبيمة ،بل يجب أف يرحموا جميعيـ إلى سورية والعراؽ ،أو حتى إلى شرؽ األردف ،كما يجب بذؿ
األمواؿ السخية ألجل ىذه الغاية ،ألنو بواسطة ىذا الترحيل فقط وبعده ،ستستطيع الببلد استيعاب
المبلييف مف إخواننا ،وبو أيضاً يوضع الحد لمعاناة الشعب الييودي ،وتحل مشاكمو برمتيا ،أي أنو
المخرج الوحيد أمامنا" (نوفل2012/6/11 ،؛ كيواف ،)137 :2007 ،وكأف ما أسماه فايتس بمعاناة
ومشاكل الشعب الييودي ال ُيحل إال عبر معاناة الشعب الفمسطيني وتشريده مف أرضو!

 -6في أيار /مايو  ،1941قاـ وايزمف والذي رأس س اًر وعبلنية الحممة الصييونية العالمية لمترويج
لمترحيل ،بمخاطبة مؤتمر مف المندوبيف الييود األمريكييف في شأف السعي الصييوني لمحصوؿ عمى
مساحات واسعة مف األرض في شرؽ األردف والعراؽ إلعادة توطيف الفمسطينييف ،الذيف يقاؿ ليـ
"سنعمل مف أجل إعادة توطينكـ وأنكـ ستحصموف عمى ( )5دونمات في مقابل كل دونـ نحصل نحف
عميو" (مصالحة.)108 -107 :1992 ،
2
طرحت فكرة شراء أجزاء مف أرض الرافديف
 -7في عام  ،1942وخبلؿ المؤتمر الخامس لميستدروت ُ ،

لنقل الفمسطينييف إلييا (كيواف.)134 :2007 ،
 -8وفي عام  1942أيضاً ،تحدث بف غوريوف في مقاؿ لو نشر في حزيراف /يونيو ،بعنواف "معيار
اإلنجاز" ،أف ربما لسورية والعراؽ مصمحة اقتصادية وسياسية في تعزيز موقفيما تجاه جيرانيما مف
األتراؾ والفرس مف خبلؿ ترحيل مستوطنيف عرب جدد إلى البمديف ،والمصدر الوحيد لمثل ىؤالء ىو
فمسطيف (مصالحة.)107 :1992 ،
 -9خطة إدوارد نورمان:1948 -1934 3
تعد ىذه الخطة أبرز خطط ترحيل الفمسطينييف العرب مف ديارىـ إلى العراؽ ،وقد ُرسمت

خطوطيا العريضة أوؿ مرة في شباط /فبراير  ،1934وتضمنتيا مذكرة بعنواف "موقف تجاه المسألة
1

ٌوسؾفاٌتس،مدٌرشعبةاألراضًالٌهودٌة(الكٌرنكٌمٌت،) 1944-1939وأحدزعماءاالستٌطانالٌهوديالنشطٌن .
2
الهستدروت،هواالتحادالعاملنماباتالعمالاإلسرابٌلٌة،تأسسفًحٌفافًكانونأول/دٌسمبر 1925كنمابةعمالٌهودٌةفًاالنتدابالبرٌطانً
علىفلسطٌن،وهًاآلنمؤسسةنمابٌة .
3
إدواردنورمان،ملٌونٌرٌهوديأمرٌكً،أسسعام  1939ورأسالصندوقاألمرٌكًللمؤسساتالفلسطٌنٌةالذيأصبحفٌمابعدالصندوقالثمافً
ً
ً
األمرٌكً-اإلسرابٌلً،وكانعضوافًمجلسأمناءالجامعةالعبرٌة،وربٌساللجنةااللتصادٌةاألمرٌكٌةلفلسطٌن،وهًمنظمةصهٌونٌةألٌمتعام
(1932مصالحة .)159:1992،
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العربية في فمسطيف" ،والتي تتمحور حوؿ أف اليجرة وامتبلؾ األرض ىي في الجوىر أساس إعادة
بناء الوطف الييودي (كيواف .)135 :2007 ،وتيدؼ الخطة إلى ضماف امتبلء فمسطيف بالييود
بالتدريج ،في الوقت الذي يجب فيو إيجاد مكاف ما ،يذىب الفمسطينيوف إليو ،وكاف رأي نورماف أف
العراؽ ىي مكاف التوطيف األفضل مف بيف الببلد العربية المجاورة (مصالحة.)110 :1992 ،
وتعد خطة نورماف األكبر مف حيث اإلعداد ليا والعمل مف أجل تنفيذىا .وتعتمد الخطة عمى
افتراضات وضعيا نورماف ظناً منو أنيا تشكل الحل المناسب لجميع أطراؼ النزاع ،فالعراؽ برأيو
يتمتع بمساحات شاسعة وخصبة ،إال أنو قميل السكاف ،مما يجعمو بحاجة إلى استقداـ العمالة
الخارجية لدعـ قوتو الداخمية والسياسية واالقتصادية ،وبالتالي فإف ترحيل الفمسطينييف إليو وتوطينيـ
سوؼ يشكل لو حبلً ألحد أىـ عوائق التنمية ،وفي الوقت نفسو سيسمح لميجرة الييودية واالستيطاف
في فمسطيف بالمضي قدماً ،وبالنسبة لمفمسطينييف فميس ىناؾ فارؽ بيف فمسطيف والعراؽ (العمي،

ٍ
[العالمية] تكاد
)68 :2010؛ فالترحيل ال يعتبر إلى بمد أجنبي ،واف الحدود التي أقيمت منذ الحرب
تكوف غير معروفة لكثيريف مف العرب ،كما أف المغة والعادات كميا واحدة .صحيح أف االنتقاؿ ميما
يكف نوعو يعني ترؾ األماكف المألوفة ،لكف التمسؾ الشديد بالمكاف ليس مف تقاليد العرب ،فالعادات
البدوية مازالت قوية حتى في األوساط الحضرية (السيمي ،)5 :2002 ،وقد نسي نورماف حينيا أو
تناسى أف العربي حيف يتنقل مف مكاف إلى آخر ،يكوف آمبلً ،بل متيقناً مف العودة متى شاء ،ألي

ٍ
مكاف شاء ،فببلد العروبة كميا لو أرض ووطف .أما أف يترؾ أرضو لمغرباء ،فيذا ما ال يقبمو العربي،

ٍ
شاىد عمى ذلؾ ،كما أف الفمسطيني خصوصاً معروؼ بارتباطو وتشبثو
والتاريخ القريب والبعيد خير

بأرضو ،وميمو لبلستقرار.
وحسب ما أورد (مصالحة ،)1992 ،يرى نورماف أف يتـ الترويج ليذه العممية بصورة فعالة
مف خبلؿ "حممة تربوية" صييونية تُدبر بعناية في صفوؼ الفمسطينييف ،تحمميـ عمى االقتناع بالمزايا
المادية إلعادة توطينيـ في العراؽ ،وبالتالي إعدادىـ لقبوؿ الفكرة .كذلؾ إجراء تحقيقات متكتمة في
العراؽ ،والعمل عمى غرس الفكرة القائمة بأف حاجة البمد العظمى ىي اليجرة ،في أذىاف الشخصيات
البارزة في العراؽ ،وأف قواـ ىذه اليجرة ىو فبلحو فمسطيف ال محالة .وكاف نورماف يأمل بأف يخرج
ع نبت في أذىاف رجاؿ الدولة العراقييف سعياً لخير بمدىـ (مصالحة:1992 ،
مشروعو إلى العمف كمشروٍ

.)121 ،115
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وقد أثار جابوتنسكي 1فكرة جديدة ،وىي أنو إذا وصمت الخطة إلى الحد الذي يصبح عنده
العراؽ مستعداً لمتعاوف ودعوة عرب فمسطيف لميجرة إليو؛ فإف المنظمة الصييونية العالمية ستحسف
عمبلً إذا أعمنت أنيا تعارض ىجرة العرب .وعندىا يتيقف العرب أف الخطة ليست ييودية في
أساسيا ،وأف الييود يريدونيـ أف يبقوا في البمد الستغبلليـ ،وعندىا يصبحوف متشوقيف جداً لمرحيل
إلى العراؽ (مصالحة.)119 :1992 ،
ولـ يغفل نورماف في خطتو ما سيترتب عمى الحكومة العراقية في حاؿ موافقتيا عمى المشروع
مف وجوب منح األراضي لممرحميف الفمسطينييف ،والمسارعة بنقل ممكيتيا إلييـ ،وتسييل دخوليـ دوف
ٍ
جوازات ٍ
دخوؿ أو رسوـ ،ومنحيـ الجنسية العراقية خبلؿ عاـ واحد مف السكف في
سفر أو تأشيرات
العراؽ (العمي.)69 :2010 ،
وجدوؿ نورماف اإلجراءات التنفيذية لخطتو في عدة مراحل :األولى تتضمف مناقشة بدء
الترحيل مطوالً وبشكل سري وبمنظور اقتصادي ،تناقشيا األوساط النافذة عمى الشعب الييودي ،أما
المرحمة الثانية :فتتطمب تأسيس نقابة أو منظمة مف الخبراء الذيف لدييـ الماؿ الكافي لدعـ ىذا
المشروع ،ثـ تتموىا عدة مراحل أخرى كوضع خطة تربوية تظير فييا ميزات العراؽ مف حيث التربة
والمناخ واألصالة العربية ،تجعل الفمسطينييف يتقبموف فكرة االنتقاؿ إلى العراؽ ،باإلضافة إلى التزييف
اإلعبلمي لممشروع ،وارساؿ فريق متخصص – وبشكل سري وغير مباشر – إلى العراؽ وفمسطيف
لتقييـ الظروؼ السائدة ىناؾ ،ومف ثـ البدء بتقديـ المبادرات في اتجاه الحكومتيف البريطانية والعراقية
مف أجل الحصوؿ عمى تعاونيما (المصدر نفسو ،)69 -68 :ويقوؿ نورماف بأنو يكفي في العاـ األوؿ
نقل "دزينة مف القرى ال أكثر" ،واذا تـ فيما بعد الترويج ليذه العممية بصورة فعالة فقد يتسارع العمل
ر بحيث يبمغ عدد المرحميف العرب إلى العراؽ ( )50,000في العاـ الواحد (مصالحة:1992 ،
كثي اً

.)115
وعمى أية حاؿ فإف مشروع نورماف لمترحيل "الطوعي" لـ يكف لو حع يذكر في التنفيذ ،وكاف
أحد االفتراضات الرئيسية والمغموط فييا في مشروعو أف عرب فمسطيف يرغبوف فعبلً في مساحة
لمعيش ،وأنيـ عمى استعداد لمرحيل إلى منطقة بديمة يفترض أنيا فارغة في العراؽ ،بحيث يمكف
تسميـ فمسطيف إلى شعب آخر .كاف ىذا االفتراض مضمبلً ويتجاىل الوعي السياسي لمفمسطينييف في

1

 فالدٌمٌر جابوتنسكً ،أحد أكبر رموز التطرؾ فً تارٌخ الحركة الصهٌونٌة ،ولد عام  1885فً "أودٌسا" بروسٌا ،وٌعد هذا الٌهودي الروسً
مؤسسوزعٌممااصطلحالمؤرخونالٌهودعلىتسمٌتهب"الحركةالتصحٌحٌةالصهٌونٌة"(موسوعةالنكبة) .
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فمسطيف بمدىـ العربي الخاص بيـ والذي كانوا يناضموف مف أجل إبقائو ىكذا (مصالحة:1992 ،

.)126
 -10في عام  ،1943أثناء زيارة الجنراؿ باترؾ ىرلي الممثل الشخصي لمرئيس األمريكي روزفمت إلى
فمسطيف ،قدـ إليو زعماء الحركة الصييونية خطة لترحيل الفمسطينييف إلى العراؽ ،حيث جاء في
تقرير الجنراؿ أف "قيادة الييشوؼ 1عازمة عمى إنشاء دولة ييودية تضـ فمسطيف بأسرىا وشرؽ
األردف ،عمى فرض ترحيل السكاف العرب بالقوة" (العمي70 -69 :2010 ،؛ كيواف.)134 :2007 ،
 -11خطة إلياىو بن – حورين:1948 -1943 2
انطمق بف – حوريف في خطتو مف أفكار نورماف الداعية إلى ترحيل الفمسطينييف إلى العراؽ،
فكتب في ذلؾ" :أقترح ترحيل عرب فمسطيف وشرؽ األردف إلى العراؽ أو إلى دولة عراقية سورية
موحدة ." ...وشدد عمى ضرورة تزامف ترحيل الفمسطينييف إلى العراؽ مع ترحيل ييود العراؽ وسورية
واليمف إ لى فمسطيف ،ونبو إلى أف ىذا المشروع ال يمكف لو أف يتـ إال بالحصوؿ عمى دعـ مف الدوؿ
العظمى (العمي.)69 :2010 ،
وفي نياية عاـ  1943قابل بف  -حوريف رئيس الواليات المتحدة األسبق ىربرت ىوفر
والمتعاطف مع الحركة الصييونية فوافق عمى المشاركة في الحممة الصييونية لدعـ خطة بف –
حوريف ،وتوجو كبلىما لئلدارة األمريكية لدعـ اليدؼ الصييوني ،وامبلء اإلخبلء الفمسطيني واعادة
التوطيف في العراؽ (مصالحة .)81 :2003 ،وبالفعل فقد أطمقت الحركة الصييونية في الواليات
المتحدة األمريكية عمناً حممة تبنت خطة بف – حوريفُ ،سميت "حممة الترحيل الصييونية األمريكية"،
والتي نالت كل الدعـ مف الرئيس األمريكي ىاري [تروماف] ورجاؿ الماؿ واألعماؿ المتنفذيف في
الواليات المتحدة األمريكية (العمي.)71 :2010 ،
 -12في عام  ،1944أصدر األمريكي ،ولتر كبلي ميمؾ ،كتاباً بعنواف "أرض إسرائيل األرض
الموعودة" ،جاء فيو أف العرب إذا لـ يستطيعوا العيش في ٍ
صناعي ،الذي ىو المجتمع اإلسرائيمي
بمد
ٍ
المتقدـ؛ بمقدورىـ االستيطاف في وادي دجمة والفرات في أرض العراؽ الخصبة ،حيث توجد المياه
بوفرة لمري (كيواف.)135-134 :2007 ،
 -13في تشرين ثاني /نوفمبر  ،1945تـ اإلعبلف في صحيفة نيويورؾ تمغراؼ عف ما ُس ٍمي "خطة
ىوفر" ،وىي في حقيقتيا إعادة إخراج لخطة بف – حوريف (مصالحة.)81 :2003 ،
1

الٌٌشوؾ،هواالستٌطانالٌهوديفًفلسطٌنلبللٌام(إسرابٌل) .1948
2
إلٌاهوبن–حورٌن،كانصهٌونٌاًتصحٌحٌاًممٌماًفًنٌوٌورن،وخبٌراًفًالمانونالدولً،ومالزماًحمٌماًلفالدٌمٌرجابوتنسكً.وكانأٌضاً
مستشاراًللمجلساألمرٌكً–الصهٌونًللطوارئ(مصالحة.)81:2553،
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ثانياً :خطط الترحيل والتوطين بعد قيام (إسرائيل) :2432
لـ تتوقف المؤامرة عمى الشعب الفمسطيني حتى بعد إعبلف قياـ دولة (إسرائيل) عمى األراضي
الفمسطينية وطرد أىميا منيا [باإلرىاب وقوة السبلح] ،بل بدأ حراؾ تثبيت ىذا الواقع الجديد مف خبلؿ إلغاء
الوجود الفمسطيني ككياف ،عبر العديد مف مشاريع التوطيف التي تكفل ذوباف الفمسطينييف داخل المجتمعات
التي ُىجروا أو سييجروف إلييا ،ليكتمل بذلؾ استمرار واستقرار دولة (إسرائيل) ،ومف ثـ استقرار المنطقة
ٍ
بشكل عاـ حسبما يعتقد اإلسرائيميوف (صالح وآخروف .)17 :2009 ،وكاف الموقف اإلسرائيمي الرسمي عمى
الدواـ أنو ال يمكف عودة البلجئيف الفمسطينييف ،وأف الحل الوحيد ىو إعادة توطينيـ في البمداف العربية أو في
أي مكاف آخر .ومنذ  ،1948فإف جميع الحكومات اإلسرائيمية رفضت مجرد مناقشة أي احتماؿ لعودة
البلجئيف إلى حدود ما قبل  .1967وفي تشريف أوؿ /أكتوبر  1948أشارت " المجنة الحكومية اإلسرائيمية
لمترانسفير" 1في تقريرىا إلى رفض أية عودة لبلجئيف الفمسطينييف (مصالحة ،)9 :2003 ،واقترحت أف تقوـ
الحكومة اإلسرائيمية بمعب دور رئيس في تشجيع إعادة توطيف البلجئيف في البمداف العربية المضيفة (المصدر

نفسو.)10 :
بعد حرب  ،1948نشطت (إسرائيل) مدعومة بعدد كبير مف الدبموماسييف الغربييف في الشرؽ األوسط
في إبراز البدائل والمشاريع اليادفة إلى حل قضية البلجئيف وتوطينيـ في الدوؿ العربية وفي صورة منتظمة،
وتقديـ عدد مف الخيارات والبدائل والتي مف ضمنيا التوطيف في العراؽ .وفي تقريره الذي رفعو إلى حكومتو
أوضح رئيس البعثة الدبموماسية األمريكية في جدة بأنو نظ اًر لضرورة استبعاد إمكانية إعادة البلجئيف
الفمسطينييف إلى الكياف الصييوني  ،فيجب التخطيط إلعادة توطينيـ في الدوؿ العربية وخصوصاً العراؽ،
وربما سورية (كيواف.)138 :2007 ،
وتراوحت تقديرات عدد مشاريع التوطيف المقترحة أو المطروحة بشكل كامل أو جزئي منذ  1948بيف
( )50 -40مشروعاً (عيتاني؛ ومناع ،)105 :2010 ،ولـ تستثنى العراؽ بالطبع مف ىذه المشاريع والخطط ،بل
ظمت حاضرة وبقوة في حسابات المخططيف لتمؾ المشاريع .ومف أىـ مشاريع وخطط ترحيل واعادة توطيف
الفمسطينييف في العراؽ منذ  1948ما يمي:

1

لجنةالترانسفٌرالوزارٌةاإلسرابٌلٌة،لجنةرسمٌةتشكلتفًنهاٌةآب/أؼسطس،1948عٌنتهاالحكومةاإلسرابٌلٌةمنأجلالتخطٌطالمنظم
إلعادةتوطٌ نالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنفًالدولالعربٌة،وترأسهذهاللجنةٌوسؾفاٌتسربٌسدابرةاالستٌطانلدىالصندوقالمومًالٌهودي
(مصالحة .)79-78:2553،
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-1

مشروع بن غوريون الذي شكل لجنة في آب /أغسطس  1948لدراسة سبل منع عودة البلجئيف

الفمسطينييف ،والتي أوصت بتوطينيـ في البمداف المضيفة ليـ ،كسورية واألردف بمساعدة مف األمـ المتحدة،
مع تفضيل التوطيف في العراؽ (صالح وآخروف.)18 :2009 ،
-2

خطة جوزيف شختمان:1948 1
وكانت واحدة مف مبادرات لجنة الترانسفير دعوة جوزيف شختماف خبير الترانسفير السكاني لبلستفادة

مف جيوده ،وقد اجتمع أعضاء تمؾ المجنة مع شختماف أثناء زيارتو ؿ(إسرائيل) في أيموؿ /سبتمبر ،1948
ووظفوه لمقياـ ببحوث وتقديـ االستشارة ليـ في مسألة إعادة توطيف البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية.
وقد أنجز شختماف خطتو الخاصة بعنواف "قضية التبادؿ السكاني العربي– الييودي" ،وقدميا عمى شكل
دراسة إلى إلياىو ابشتايف (إيبلث) سفير (إسرائيل) في واشنطف ،والذي قاـ بدوره بتقديميا لسكرتير الحكومة
اإلسرائيمية زئيف شاروؼ ،ولرئيس لجنة الترانسفير يوسف فايتس (مصالحة.)80 -79 :2003 ،
ودعا شختماف في خطتو المستوحاة مف خطة ىوفر -حوريف ،إلى ترحيل إجباري لبلجئيف
الفمسطينييف ،واعادة توطينيـ في العراؽ .وأكد شختماف أنو رغـ عدـ موافقة القادة العرب عمى أية خطة مف
ىذا النوع ،إال أنيـ حيف يتـ اقتبلع الفمسطينييف؛ فسوؼ يتعاطوف مع أية خطة لتوطينيـ في العراؽ،
بتعويض كامل مف (إسرائيل) عف الممتمكات التي تركوىا وراءىـ ،واف تنفيذ مخطط الترانسفير /التوطيف البد
مف تعزيزه بمعاىدة بيف حكومتي (إسرائيل) والعراؽ ،وربما دوؿ عربية أخرى (المصدر نفسو.)82 -81 :
وتقوـ الخطوط العامة لخطة شختماف عمى أف كل عربي فمسطيني في الدولة الييودية ،وكل ييودي في
العراؽ سوؼ يكوف عرضة لمتيجير .وال أىمية لتساوي الجانبيف فيما يسمى بالتبادؿ السكاني؛ ألف المرحميف
الفمسطينييف إلى العراؽ في المستقبل سوؼ يعاد توطينيـ عمى أر ٍ
اض ليست لمييود المرحميف ،وانما عمى
أر ٍ
اض سوؼ تقدميا دولة العراؽ .ليذا فإف مساحة األرض في فمسطيف سوؼ تكوف كافية ،حيث سيترؾ
الفمسطينيوف المرحموف وراءىـ مبلييف الدونمات (المصدر نفسو.)82 :
-3

مشروع بال ندفورد :1951
تقدـ بيذا المشروع السيد ببلندفورد – الوكيل المساعد لممدير العاـ لوكالة الغوث التابعة لؤلمـ المتحدة

– إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في باريس في  11كانوف أوؿ /ديسمبر  ،1951حيث اقترح تخصيص
ميزانية قواميا ( )250مميوف دوالر ،تقدـ إلى المجنة السياسية لجامعة الدوؿ العربية مف أجل حل مشكمة

1

 جوزٌؾشختمان،لابدتصحٌحًمنالجناحالٌمٌنًالصهٌونً،وخبٌرفًالترانسفٌرالسكانًومسهمفًالموسوعةالبرٌطانٌةفًالمضٌةذاتها،
وكان مساعدا ً لفالدٌمٌر جابوتنسكً مؤسس الحركة الصهٌونٌة التصحٌحٌة على مدى عمود .استمر شختمان فً نٌوٌورن عام ( 1941مصالحة،
.)79:2553
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البلجئيف ،يصرؼ منيا ( )200مميوف دوالر في سبيل دمج البلجئيف ،فيما يستخدـ الباقي في إنشاء مساكف
وتأىيل حياة أفضل ليـ ،حيث يتـ تيجير عدد كبيير مف الجئي لبناف إلى سورية ،ونقل ( )100,000الجئ
مف غزة وفمسطيف واألردف إلى العراؽ وليبيا .ويعد ىذا المشروع الذي حاولت وكالة الغوث الدولية تنفيذه،
اقتراحاً انجميزي األصل ،ويعود إلى مقترحات السيد جونسوف – الوزير المفوض في السفارة البريطانية في
القاىرة ،والذي كاف مدي اًر لخزينة فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني – الذي تحدث بشأف نقل البلجئيف
الفمسطينييف مف قطاع غزة إلى ليبيا .وىو العرض الذي رفض مف قبل الييئة العربية العميا وحكومة عموـ
فمسطيف( 1صافي.)113 :2007 ،
-4

المشروع البريطاني :1955
في كشف لموثائق البريطانية تـ عاـ  ،1985تبيف تأييد بريطانيا لترحيل الفمسطينييف إلى العراؽ ،فقد

دأبت بريطانيا منذ عاـ  1955عمى بحث إمكانيات توطيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وتعاونت في
ىذا المجاؿ مع سفارتيا في بغداد وقسـ التطوير في المكتب البريطاني في الشرؽ األوسط في بيروت ووكالة
الغوث وبقية السفارات البريطانية في المنطقة ،وخرجت عدة توصيات بشأف استيعاب العراؽ لمزيد مف
البلجئيف وتوطينيـ ،فقد كاف متوقعاً في مدى عشريف عاماً أف يوافق العراؽ عمى استيعاب نحو مميوف الجئ
فمسطيني ،حسب ما أورد (العمي .)70 :2010 ،ومف أبرز الوثائق التي تـ كشفيا ،رسالة بعث بيا قسـ
التطوير في المكتب البريطاني في بغداد بتاريخ  25نيساف /أبريل  ،1955بشأف إمكانية إيجاد عمل لبلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ (كيواف.)138 :2007 ،
-5

خطط التوطين في ظل حصار العراق:
في إطار التصور اإلسرائيمي لحل مشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،سواء كانوا الجئي  ،1948أو الجئي

 ،1967أو مف ُىجروا بعد تنفيذ مخطط جدار الفصل بيف المناطق التي احتمتيا (إسرائيل) عاـ ،1948
والمناطق الفمسطينية في الضفة الغربية ،استغمت (إسرائيل) حالة الحصار والعقوبات التي كانت مفروضة

عمى العراؽ فترة حكـ نظاـ صداـ حسيف ،لمضغط لقبوؿ ىجرة  2مميوف الجئ فمسطيني والسيما المتواجديف
في لبناف إلى العراؽ ،في مقابل رفع العقوبات عف العراؽ (سويمـ ،)16 :2006 ،حيث أشارت المعطيات أف
إييود بارؾ سعى بالتعاوف مع إدارة كمينتوف إلى إحياء مشروع بف غوريوف ،وادخالو في خطة إعادة تأىيل

1

حكومةعمومفلسطٌن،هًحكومةتشكلتفًؼزةفً 23أٌلول/سبتمبر،1948وذلنخاللحرب 1948برباسةأحمدحلمًعبد البالً.نشأت
فكرةتكوٌنهاعندماأعلنتبرٌطانٌاعننٌتهاالتخلًعنانتدابهاعلىفلسطٌنوأحالتلضٌتهاإلىاألممالمتحدة،فأدركتالمٌادةالفلسطٌنٌةعندبذ،
ممثلةآنذانبالهٌبةالعربٌة العلٌالفلسطٌن بزعامةالحاجأمٌنالحسٌنً،أهمٌةالتهٌؤلهذاالحدثواستبالهبإٌجادإطاردستوريٌمألالفراغالذي
سوؾٌنجمعنانتهاءاالنتدابالبرٌطانًوكانهذااإلطارهوإلامةحكومةعربٌةفلسطٌنٌة .
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العراؽ وفؾ الحصار عنو مقابل استقباؿ مميوني الجئ فمسطيني .وكاف بنياميف نتنياىو قد طرح فكرة إحياء
مشروع بف غوريوف الذي يجعل مف العراؽ الوطف البديل لبلجئيف (العمي.)70 :2010 ،
وفي ىذا السياؽ أكدت د .ال ار دراؾ المحاضرة في جامعة واشنطف أف ضغوطاً مورست عمى العراؽ
منذ عاـ  ،1993كاف مف بينيا وساطة مغربية فرنسية تدخمت مف أجل قبوؿ توطيف البلجئيف ،إال أف العراؽ
رفض المشروع آنذاؾ (المصدر نفسو .)72 :كما ُذكر أف عضواً مف الكونغرس األمريكي زار العراؽ مطمع
أيموؿ /سبتمبر  ،1999سمـ نائب رئيس الوزراء العراقي طارؽ عزيز رسالة مف مجموعة الموبي الييودي في
الكونغرس األمريكي يدعو فييا الرئيس العراقي صداـ حسيف إلى القبوؿ بفكرة توطيف الفمسطينييف في جنوب
العراؽ .كما ُذكر أيضاً أف زعيـ االتحاد الوطني الكردستاني العراقي جبلؿ الطالباني ،لـ يستبعد ىذه الفكرة
طرحت منذ سنوات عندما اقترحت اإلدارة األمريكية أوؿ مرة تطبيقيا في منطقة كردستاف
موضحاً أنيا ُ
العراقية ،لكنيا عدلت عف ىذا الرأي بعد أف واجيت احتجاجاً مف األكراد ،الذيف يخشوف تغيير ديموغرافية
ر إلى أف الواليات المتحدة و(إسرائيل) اقترحتا بعد ذلؾ منطقة الوسط العراقي (كيواف:2007 ،
المنطقة ،مشي اً

.)140
المعارضة العراقية في الدنمارؾ وفي بياف ليا بتاريخ  9تموز /يوليو  ،2000نددت بما وصفتو ب"
مؤامرة توطيف الفمسطينييف في العراؽ" ،متيم ًة النظاـ العراقي بالضموع في ىذه المؤامرة بيدؼ تغيير التركيب
الديموغرافي وتمزيق النسيج االجتماعي لمشعب العراقي" ،ال حباً في الفمسطينييف ،وانما رغب ًة في كسب رضا
أمريكا و(إسرائيل) عنو ،وبالتالي تثبيت كيانو الميزوز والبقاء في سدة الحكـ" (المصدر نفسو) .وعمى ما يبدو
أف ما ورد في بياف المعارضة العراقية ال يعدو عف كونو مجرد اتيامات بغية تسجيل المواقف ضد النظاـ
العراقي؛ فكبلـ المعارضة كما ىو واضح لـ يستند إلى أية أدلة ،كذلؾ فمجريات األحداث بعد ذلؾ أكدت عدـ
صحة ىذا الكبلـ ،فبل نظاـ صداـ كسب رضا أمريكا و(إسرائيل) كما زعـ بياف المعارضة ،وال حتى بقي في
سدة الحكـ.
أما الموقف العراقي الرسمي فقد تـ التأكيد عميو في أكثر مف مناسبة برفض العراؽ ألي مشروع يتعمق
بتوطيف الفمسطينييف عمى أرضو ،فقد أكد مندوب العراؽ الدائـ لدى الجامعة العربية سمطاف الشاوي 1أف
ببلده لف تقبل أية صفقات مشبوىة لرفع الحصار ،وأف العراؽ لف ُيكافئ (إسرائيل) بالموافقة عمى توطيف
البلجئيف الفمسطينييف حتى لو امتد الحصار المفروض عمى العراؽ ،واعتبر السيناريو األمريكي لحل مشكمة

البلجئيف الفمسطينييف سيناريو محكوـ عميو بالفشل (مصعب .)247 :2003 ،وكاف وزير الخارجية العراقية
1

 سلطانالشاوي،شؽلمنصبمندوبالعراقالدابملدىالجامعةالعربٌة،فًعهدالربٌسالعرالًصدامحسٌن،حٌثشؽلالشاويهذاالمنصب
حتىكانونأواخرعام .2555
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السابق ،دمحم سعيد الصحاؼ ،نفى خبلؿ إحدى زياراتو إلى العاصمة السورية دمشق ،ما تردد حوؿ خطة
لتوطيف الفمسطينييف في العراؽ قائبلً أنو "سخف وتيريج صييوني قذر" (كيواف.)142 :2007 ،
وكاف البلجئوف الفمسطينيوف أنفسيـ ىـ الذيف قاوموا وعارضوا مشاريع توطينيـ في الببلد العربية ،إذ
تمسكوا بحق العودة ،فقد رمت مشاريع إعادة التوطيف بعد عاـ  1948إلى إنياء قضية البلجئيف ال حميا
(سعيد وآخروف .)83 :2003 ،وقد أكدت التجربة التاريخية عمى استحالة قبوؿ الفمسطينييف بمشاريع التوطيف
كافة رغـ كافة إجراءات التيديد والترغيب التي الزمتيا ،كما أف البمداف العربية وخاصة المضيفة ،تقف ضد
التوطيف العتبارات مبدئية ووطنية وقومية مف جية ،والعتبارات سياسية اقتصادية مف جية أخرى (عبد

الرحمف.)423 ،2002 ،
ثالثاً :أسباب تركيز خطط التوطين عمى العراق تحديداً:
ىناؾ أسباب عديدة وراء اقتراح المخططيف الصياينة لمعراؽ كمركز دائـ لتوطيف الفمسطينييف وىي:
 أف أرض العراؽ الواسعة والخصبة تمثل إغراء لمفمسطينييف يجعميـ يستغنوف بمرور الزمف عف فكرة
العودة إلى أرض فمسطيف ،كما تعتبر تعويضاً مجزياً عما أصابيـ مف تيجير وفقداف أمبلؾ.
 إف توطيف الفمسطينييف في العراؽ بحسب الرؤية اإلسرائيمية ،يحقق جانباً مف الضمانات األمنية في
المستقبل أكثر مما يحققو توطينيـ في الدوؿ المحاذية لحدود [فمسطيف المحتمة] ،كاألردف وسورية
ولبناف؛ فالبعد الجغرافي لمعراؽ يجعل اإلسرائيمييف بمنأى عف أية محاوالت فمسطينية مستقبمية
الختراؽ الحدود ،وتيديد األمف اإلسرائيمي ،فضبلً عف أف ىذا البعد سيعوؽ تفكير الفمسطينييف أنفسيـ
عف مواصمة العمميات المناىضة ؿ(إسرائيل) (السيمي.)6 :2002 ،
وحسب (كيواف )2007 ،يرى العديد مف الدبموماسييف الغربييف واإلسرائيمييف أف العراؽ ىي مف أفضل
الدوؿ العربية ُليوطف البلجئوف الفمسطينيوف فييا بشكل دائـ ونيائي ،وذلؾ العتبارات منيا إضافة لما ُذكر:
أ .إف وجود البلجئيف الفمسطينييف والذيف ينتموف لطائفة المسمميف السنة مف شأنو أف يحد مف توغل
النفوذ الشيعي الموالي إليراف ،ويؤدي إلى خمق حالة مف التوازف في المنطقة.
ب.الضغوط والضربات والحصار االقتصادي الذي تعرض لو العراؽ ظنوا أنو سيجبره عمى تقديـ تنازالت
مف أجل قبوؿ توطيف البلجئيف الفمسطينييف مقابل رفع الحصار (كيواف.)143-142 :2007 ،
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وأود أف أشير ىنا أف الخطط الصييونية لمترحيل كانت وستظل تراعي وفي المقاـ األوؿ األىداؼ
والمصالح الصييونية ،أما مسألة الحد مف توغل النفوذ الشيعي الموالي إليراف ،فالقوى االستعمارية وفي
مقدمتيا (إسرائيل) والواليات المتحدة ،ال تراعيو إال بالقدر الذي يتوافق مع مصالحيا في المنطقة ،وقد رأينا
ونرى مدى توغل وتمدد النفوذ الشيعي اإليراني في العراؽ والمنطقة ،خاصة بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ
عاـ .2003
وفي نياية الحديث عف خطط ترحيل وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ ،وبعد ما رأيناه مف االىتماـ
ٍ
كمكاف أمثل لتوطيف الفمسطينييف ،وضموع بريطانيا
الكبير الذي أواله المخططوف الصياينة ،بالعراؽ تحديداً

وتورطيا في مشاريع التوطيف ،وبالنظر إلى الطريقة التي رحل أو عمى األصح ُرٍحل بيا البلجئوف
الفمسطينيوف إلى العراؽ إثر نكبة  ،1948وبقرار مف الحكومة العراقية التي كانت تربطيا في تمؾ الفترة
عبلقات واتفاقيات مع الحكومة البريطانية ،فإف ىذا مف وجية نظري يفرض تساؤالت حوؿ مدى تورط
الحكومة العراقية ومف عمى عرش العراؽ حينيا في مسألة تيجير وتوطيف الفمسطينييف .ال أستطيع أف أؤكد
أو أنفي ذلؾ .وأترؾ األمر لباحثيف آخريف لمبحث والخوض أكثر في الموضوع.
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الخاتمة:
في ختاـ ىذا الفصل مف الدراسة وبعد أف تـ التعرؼ عمى كيفية نشأة مشكمة البلجئيف الفمسطينييف،
والجذور التاريخية لمجوء الفمسطيني إلى العراؽ ،والخطط والمشاريع الصييونية لترحيل وتوطيف الفمسطينييف
في العراؽ ،تبيف أنو رغـ ظيور مشكمة البلجئيف الفمسطينييف كنتيجة مباشرة لمنكبة التي حمت بالشعب
الفمسطيني عاـ  ،1948إال أنيا كانت نتاج عشرات السنيف مف التخطيط والمكر الصييوني .وكاف لممجازر
واإلرىاب الصييوني في ظل العجز العربي ،العامل األىـ واألبرز في تشريد البلجئيف الفمسطينييف الذيف لـ
يدخروا وسيمة ممكنة لمدفاع عف أرضيـ ووطنيـ في ظل الفجوة الكبيرة في ميزاف القوة بينيـ وبيف العصابات
الصييونية .وقد بدأت الخطط والمشاريع الصييونية الرامية إلى تيجير وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ منذ
مطمع القرف العشريف ،واستمرت إلى ما بعد قياـ (دولة إسرائيل) ،ولـ تُسقط مف حسابات المخططيف الصياينة
حتى ٍ
وقت قريب .كما أف الطريقة التي تـ نقل البلجئيف الفمسطينييف مف خبلليا إلى العراؽ عاـ ،1948
وبقرار مف الحكومة العراقية التي كانت تربطيا في ذلؾ الوقت عبلقات مع بريطانيا ،ليطرح تساؤالت حوؿ
احتمالية تورطيا في مسألة تيجير وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ.
عمى أية حاؿ فقد تـ ترحيل مجموعات مف الفمسطينييف إلى العراؽ ،اختمفت التقديرات حوؿ أعدادىـ ما
بيف ( ،)5000 -3800كما سنبيف الحقاً ،ووصموا بالفعل إلى العراؽ .لكف كيف استُقبموا ،ومف أشرؼ عمى
شؤونيـ ،وماذا قدمت ليـ الحكومة العراقية ،وكيف كانت أوضاعيـ ؟ .ىذا ما سنتعرؼ عميو في الفصل
الثاني مف ىذه الدراسة.
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الفصل الثاني
أوضاع الالجئين الفمسطينيين في العراق قبل األزمة العراقية ()2003
 المبحث األول :األوضاع الحقوقية والقانونية.
 المبحث الثاني :األوضاع الديموغرافية والسكنية.
 المبحث الثالث :األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
 المبحث الرابع :األنشطة السياسية والجماىيرية.
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مقدمة:
تسببت النكبة التي حمت بالشعب الفمسطيني عاـ  ،1948فيما تسببت ،في تشريد مئات اآلالؼ مف
الفمسطينييف الذيف توزعوا عمى مناطق و ٍ
أقطار شتى كاف مف ضمنيا العراؽ ،الذي كاف حاض اًر وبشكل بارز

في الخطط والمشاريع الصييونية الرامية إلى ترحيل الفمسطينييف وتوطينيـٍ ،
كبمد أمثل الستيعاب وتوطيف
الفمسطينييف المنوي تيجيرىـ حسب المخططات الصييونية ،وبالفعل فقد وصل العراؽ بعد النكبة أعداد مف
البلجئيف الفمسطينييف كما ورد في الفصل األوؿ مف ىذه الدراسة.
في ىذا الفصل سنتتبع البلجئيف الفمسطينييف الذيف وصموا إلى العراؽ بعد النكبة ،ومف لحق بيـ في
فتر ٍ
ات الحقة ،لنتعرؼ عمى أوضاعيـ وكيف عاشوا في ظل الحكومات التي حكمت العراؽ قبل سقوط بغداد
أوائل شير نيساف /أبريل  ،2003حيث سنتعرؼ عمى وضعيـ القانوني ىناؾ والحقوؽ التي ُمنحوىا،
وأوضاعيـ الديموغرافية ،وأيف سكنوا ،وكيف كانت أوضاعيـ االقتصادية واالجتماعية ،إضافة إلى نشاطيـ

السياسي والجماىيري.
وتجدر اإلشارة إلى أف كثي اًر ما كاف يتردد بأف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل النظاـ العراقي
السابق كانوا يعيشوف أوضاعاً متميزة تختمف عف أوضاع غيرىـ مف البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ المضيفة
األخرى .لكف ما مدى دقة ما كاف يتردد؟ والى أي ٍ
حد بالضبط انطبق عمى الواقع؟ .دعونا نرى ذلؾ.
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المبحث األول
األوضاع الحقوقية والقانونية
أوالً :اإلشراف والرعاية:
خضع البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ إلدارة واشراؼ أكثر مف جية ،حيث تعاقب عمى إدارة شؤونيـ
ورعايتيـ كل مف :و ازرة الدفاع العراقية ،ووكالة الغوث الدولية لفترة وجيزة ،في حيف تولت و ازرة الشؤوف
االجتماعية والعمل العراقية المسؤولية عنيـ المدة األطوؿ.
والية وزارة الدفاع العراقية:
بعد وصوؿ البلجئيف الفمسطينييف إلى العراؽ عاـ  ،1948أصبحوا تحت والية و ازرة الدفاع العراقية،
والتي تولت رعايتيـ وادارة شؤونيـ منذ قدوميـ وحتى عاـ ( 1950مناع ،)2003 ،حيث وفرت ليـ سكناً
مؤقتاً ،و كاف يحصل البلجئوف في تمؾ الفترة عمى مخصصات مف الطعاـ والغذاء بشكل يومي كباقي قطع
الجيش العراقي ،حيث اعتُبروا جزء مف قطع الجيش العراقي في ىذه الناحية (حمود.)2007/6/5 ،
وكالة الغوث الدولية والالجئين:
في  8كانوف أوؿ  /ديسمبر  ،1949اتخذت األمـ المتحدة ق ار اًر بإنشاء وكالة الغوث كي ترعى شؤوف
البلجئيف الفمسطينييف وتدعى  UNRWAاألونروا ،والتي باشرت أعماليا في أيار /مايو ( 1950جبارة،

 .)327 :1998ومع تشكيل وكالة اإلغاثة الدولية (األونروا) كاف البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ مشموليف
ٍ
ألشير قميمة ،خرج بعدىا العراؽ مف مناطق
برعايتيا ،إال أف األونروا لـ تمارس مياميا في العراؽ إال
عمميات األونروا (كريـ .)224 :2010 ،حيث رفضت الحكومة العراقية أف يكوف العراؽ ضمف مناطق عمميات
األونروا ،وبالتالي ضـ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ لمناطق عممياتيا .وتعيدت حكومة العراؽ بوضع
كافة اإلمكانات لئلشراؼ الكامل عمى شؤوف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وتقديـ كافة المساعدات
والمعونات المادية واالجتماعية والصحية والتعميمية والسكف المبلئـ ،وتنظيـ أمور حياتيـ في مقابل عدـ دفع
العراؽ ألية تبرعات نقدية لوكالة الغوث (األونروا) (صالح ،وآخروف9 :2009 ،؛ سبلمة32 :2008 ،؛ مركز

معمومات األمف القومي .)51 :1999 ،وىذه الرواية التي تحدثت بيا غالبية المصادر التي تطرقت ليذا
الموضوع.
51

في المقابل ىناؾ رواية أخرى ،وىي الرواية الرسمية العراقية ،والتي تقوؿ بأف األمـ المتحدة رفضت
وضع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تحت إشرافيا ،نظ اًر لقمتيـ مف ناحية ،وبعدىـ عف مناطق المجوء مف
ٍ
ناحية أخرى .فقد جاء في وثيقة صادرة عف و ازرة الخارجية العراقية في آذار /مارس " :1949ىناؾ كتاب
مرسل مف و ازرة الخارجية العراقية يتحدث عف اتصاؿ القائـ باألعماؿ العراقي بمكتب وكيل الوسيط الدولي في
بيروت ،الذي تمت إحالتو عمى المستر ستانتف كرافس رئيس لجنة إسعاؼ الميجريف الفمسطينييف ،وأطمعو
عمى رغبة العراؽ في عقد اتفاؽ مماثل لمذي ُعقد بيف و ازرة الخارجية المبنانية والكونت برنادوت ،فكاف جواب

المستر ك ارفس :ال ضرورة لعقد ىذه االتفاقية ألف موادىا تختص بمساعدة الحكومة لنقل المواد الغذائية

وتأمينيا وايصاليا لبلجئيف ،وأف إدارتو ال تفكر في المستقبل القريب أو البعيد بإيصاؿ أي مواد غذائية
لبلجئيف في العراؽ ،وذلؾ لقمة عددىـ ،وأنو ال يرى ما يستدعي عقدىا إال في حالة إصرار الحكومة العراقية"
(العمي.)64 :2010 ،
وقد ترتب عمى ذلؾ أف أسقطت األونروا جميع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف حسابيا (صالح،

وآخروف ،)9 :2009 ،فبقوا خارج سجبلت البلجئيف المعتمدة لدى األمـ المتحدة ،الجية الدولية الوحيدة المعتمدة
التي تحتفع بسجبلت البلجئيف الفمسطينييف وذوييـ منذ عاـ النكبة (ماكوفسكي.)47 :2001 ،
لكف عموماً وأياً كاف المسؤوؿ عف غياب أو تغييب دور األونروا في اإلشراؼ عمى البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ورعايتيـ ،فإف ذلؾ كاف خطأً كبي اًر دفع البلجئوف الفمسطينيوف أنفسيـ ثمناً لو ،خاص ًة
في فترات عجز الحكومة العراقية و /أو تقاعسيا عف الوفاء بالتزاماتيا نحوىـ ،وفي ظل عدـ شمولية التعريف
العراقي لبلجئ لكافة البلجئيف الفمسطينييف والذي تسبب في حرماف الكثيريف منيـ مف الحقوؽ حتى في
الفترات والجوانب التي تعاممت فييا الحكومة العراقية بإيجابية مع البلجئيف.
ولما تردت األوضاع المعيشية في العراؽ عموماً جراء العقوبات الدولية التي فرضت عميو بعد حرب
الخميج  ،1991وتوقفت مشاريع إنشاء المجمعات السكنية إلسكاف البلجئيف الفمسطينييف ىناؾ ،تقدمت
منظمة التحرير الفمسطينية بطمب رسمي إلى الحكومة العراقية في بداية التسعينات ،مف أجل السماح ليا
بمفاتحة وكالة الغوث (األونروا) مف أجل تمديد واليتيا عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،فوافقت
الحكومة العراقية ،ولكف األونروا رفضت ذلؾ (قبعة.)74 :2007 ،
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مسؤولية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل:
وفي عاـ  1950أصبحت مسؤوليتيـ تقع عمى عاتق و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمل العراقية ،والتي
قامت بدورىا بتأسيس شعبة خاصة لرعايتيـ واإلشراؼ عمييـ سميت "مديرية شؤوف البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ" (مركز معمومات األمف القومي ،)52 :1999 ،والتي ظمت تشرؼ عمى شؤونيـ حتى العاـ  ،2003تاريخ
سقوط بغداد .وكمفت ىذه المديرية بمتابعة ومعالجة أوضاع البلجئيف الفمسطينييف ومتطمباتيـ ،ودأبت عمى
إيجاد الحموؿ لمشاكميـ ضمف اإلمكانيات المتاحة (سمور.)23 :2009 ،
ولـ ي كف جميع الفمسطينييف [وال حتى جميع البلجئيف الفمسطينييف] في العراؽ مشموليف برعاية مديرية

شؤوف البلجئيف؛ فقد كاف ليذه المديرية شروطيا في تسجيل الفمسطينييف مثل :أف يكوف مف ٍ
ٍ
محتل عاـ
بمد
 ،1948وأف يكوف قد دخل العراؽ وأقاـ فيو قبل تاريخ  25أيموؿ /سبتمبر  .1958ولغرض لـ الشمل أُجيز
(حمود،
ضـ الزوجة إلى زوجيا المسجل قبل عاـ  ،1961وال يجوز العكس أي ضـ الزوج إلى زوجتو
ُّ

2007/6/5؛ كريـ .)225 :2010 ،فالبلجئ حسب مفيوـ الحكومة العراقية ىو اإلنساف الفمسطيني الذي ىاجر
مف بمده المحتل عاـ  1948ودخل العراؽ وأقاـ فيو قبل تاريخ  25أيموؿ /سبتمبر ( 1958مركز معمومات

األمف القومي .)52 :1999 ،وبالتالي فقد استثنى التعريف العراقي لبلجئ الفمسطيني الكثير مف البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،والذيف دخموا العراؽ بعد التاريخ المذكور ،وبالتالي لـ تشمميـ رعاية مديرية شؤوف
ٍ
ٍ
وظروؼ مختمفة.
أوقات
البلجئيف ،رغـ أنيـ في األصل الجئوف ،واف دخموا العراؽ في
وحسب نظرة القانوف العراقي تجاه الفمسطيني المقيـ في العراؽ والفترة الزمنية التي استقر فييا في ىذا
البمد ،فقد حمل التواجد الفمسطيني ثبلث فئات:
الفئة األولى :الفمسطينيوف الذيف دخموا العراؽ منذ عاـ  1948وانطبق عمييـ التعريف العراقي لبلجئ ،وىؤالء
تمتعوا بحقوؽ لـ يتمتع بيا باقي الفمسطينييف في العراؽ.
الفئة الثانية :الفمسطينيوف الذيف دخموا العراؽ بعد عاـ  ،1967وقد دخل ىؤالء بجوازات سفر أردنية .ولـ
يتمتعوا بصفة الذيف قدموا العراؽ في عاـ .1948
الفئة الثالثة :الفمسطينيوف الذيف قدموا إلى العراؽ بعد حرب الخميج عاـ  ،1991وىـ مف حممة الوثائق
المصرية الذيف كانوا مقيميف في الكويت .وىؤالء ىـ األسوأ حظاً (أبو السعود2009/5/23 ،؛ موقع ساسة،
.)2014/3/8
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اإلقامة والسفر:
كاف وجود الفمسطينييف في العراؽ منذ عاـ  1948حتى عاـ  1958بدوف أي وثيقة تعريفية بيـ ،وفي
عيد الرئيس العراقي عبد الكريـ قاسـ تـ إصدار أوؿ وثيقة سفر لمفمسطينييف في العراؽ (القمقيمي،

2015/10/19؛ موقع ساسة .(2014/3/8 ،فقد منحت الحكومة العراقية البلجئيف الفمسطينييف المسجميف لدييا
منذ العاـ  1948والى العاـ  1950بطاقات ىوية تحمل سمة اإلقامة الدائمة ،كما منحتيـ وثيقة سفر تجدد
كل خمس سنوات (ماكوفسكي ،)40 :2001،حيث سمحت ليـ بغادرة أراضييا مرتيف في السنة ،األولى بغرض
الحج ،والثانية لدواعي الزيارة (حساوي ،)188 :2008 ،وذلؾ بعد الحصوؿ عمى تأشيرة الخروج ،وتأشيرة دخوؿ
مف قبل الدولة التي ُيرغب بالذىاب إلييا ،ويجري ترقيف قيد البلجئ في حاؿ غيابو لفترة تتجاوز الثبلث

سنوات خارج أراضي العراؽ (ماكوفسكي.)40 :2001 ،

أما الفمسطينييف الذيف قدموا إلى العراؽ بعد عاـ  1967وبعد عاـ  1970وبعد حرب الخميج 1991
ومف الكويت عمى وجو الخصوص ،وجميـ يحمل وثيقة السفر السورية والمبنانية والمصرية إضافة إلى جواز
السفر األردني ،فإنيـ مقيموف في العراؽ بصفة (عربي وافد) ،ما عدا الذيف قدموا مف الكويت حيث اعتُبروا
بمثابة (عربي مقيـ) (المصدر نفسو).
والعراؽ يمنح الجنسية لكل مف يتقدـ مف العرب ،بمف فييـ الفمسطينيوف ،بطمب الحصوؿ عمييا.
ويتمتع الفمسطينيوف ىناؾ بحقوؽ العراقييف كميا سوى الحق في االقتراع (زريق .)50 :1997 ،غير أف ىذا
الكبلـ ال يؤخذ عمى إطبلقو في ظل الق اررات التي كانت تصدر عف الحكومات العراقية بيف ٍ
حيف وآخر ،وفي
ظل الكثير مف االستثناءات المتعمقة بالق اررات نفسيا كما سنرى الحقاً.
ثانياً :الجانب القانوني:
يعد الجانب القانوني مدخبلً لتفسير العديد مف أوجو معاناة البلجئيف الفمسطينييف ،واختبلفيا باختبلؼ
أماكف تواجدىـ ،فمقد تـ التعامل مع البلجئيف الفمسطينييف بقوانيف مختمفة بحسب دوؿ المجوء ،ولعب ىذا
العامل دو اًر أكبر في الدوؿ التي لـ ُيسمح بعمل األونروا عمى أراضييا (العراؽ ومصر وليبيا) ،مما أوجد حالة
مف عدـ االستقرار لدى البلجئيف بتغير القوانيف (عيتاني؛ مناع .)52 :2010 ،فعمى الرغـ مف إصدار جامعة

الدوؿ العربية العديد مف الق اررات والتوصيات المتعمقة بحقوؽ البلجئيف الفمسطينييف ،وتنظيـ تعامل الدوؿ
المضيفة معيـ ،ورغـ تعاطي تمؾ الدوؿ مع تمؾ الق اررات والتوصيات في بعض األحياف ،إال أف أوضاعيـ
كانت تخضع بالدرجة األولى لحسابات تمؾ الدوؿ ،والتي كاف لكل منيا قوانينيا وق ارراتيا الخاصة بيا.
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وفي العراؽ ظل الوضع القانوني لبلجئيف الفمسطينييف مثار ٍ
جدؿ في األوساط الفمسطينية داخل الع ارؽ
وخارجو؛ فمنذ الوجود الفمسطيني في العراؽ عاـ  ،1948لـ يكف قانوف واضح ينظـ طريقة تعامل الحكومات
العراقية المتعاقبة مع البلجئيف الفمسطينييف .ورغـ إعبلف الحكومة العراقية أنيا تعامل الفمسطيني معاممتيا
العراقي؛ إال أنيا كانت تصدر االستثناءات والتعديبلت والتوضيحات التي كانت تكبل الفمسطيني وتمنعو مف
القدرة عمى العيش المستقر ،حيث وصل األمر إلى صدور قرار يمنع الفمسطيني مف شراء سيارة خاصة أو

خط ىاتف منزلي أو حتى تجديد رخصة ممارسة حرفة .وبقي األمر ىكذا بيف ٍ
أخذ ورد ،فتارًة تصدر قوانيف

تعطي الحقوؽ وتسمح بالتممؾ (منزؿ واحد لمسكف) ،وتصدر أخرى تقيدىا وتكبميا (الدمحمي.)2009 ،

ولموقوؼ أكثر عمى ىذا الموضوع نستعرض أىـ القوانيف والمراسيـ والق اررات العراقية ذات العبلقة
بالبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
القوانين والق اررات العراقية المتعمقة بالالجئين الفمسطينيين في العراق:
شرعت جميع الحكومات العراقية سواء في العيد الممكي أو الجميوري ،العديد مف القوانيف الخاصة
بالفمسطينييف في العراؽ في مختمف المجاالت (مصعب .)241 :2003 ،ولـ يتوقف إصدار الق اررات المختمفة
واستمر تبعاً لؤلوضاع التي كانت تحياىا العراؽ ،وتبعاً لسياسة الحكومات العراقية المتعاقبة؛ حيث صدرت
في الفترة الممتدة مف بداية المجوء الفمسطيني إلى العراؽ وحتى االحتبلؿ األمريكي عاـ  2003العديد مف
القوانيف والق اررات والمراسيـ ،كاف أىميا:
 استثناء الفمسطينييف مف قانوف اإلقامة رقـ  64لعاـ  ،1938شريطة حصوليـ عمى ىوية تصدر
بمعرفة مديرية شؤوف البلجئيف (تمراز2010 ،؛ العمي.)66 :2010 ،
 عاـ  ،1953أصدرت الحكومة العراقية قانوناً يقضي بالمساواة بيف البلجئيف الفمسطينييف والمواطنيف
العراقييف في الحقوؽ والواجبات باستثناء حق التممؾ واالنتخاب (سبلمة.)32 :2008 ،
 عاـ  ،1959صدر القانوف رقـ  25الخاص بإصدار وثيقة سفر الفمسطينييف في العراؽ (تمراز،

2010؛ العمي.)66 :2010 ،
 عاـ  ،1960صدر القانوف  102القاضي بتشكيل جيش التحرير الفمسطيني في العراؽ (العمي،

.)66 :2010
 عاـ  ،1961صدر القرار رقـ  26الذي ينظـ عممية منح الفمسطينييف في العراؽ وثائق سفر خاصة
ويحدد مدة صبلحيتيا (كريـ.)225 :2010 ،
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 عاـ  ،1964صدر القرار رقـ  15108عف و ازرة المالية ،والذي يؤكد عمى قرار مجمس الوزراء
العراقي معاممة الفمسطينييف معاممة المواطف العراقي مف حيث استبلـ الرواتب والعبلوات السنوية
ومخصصات غبلء المعيشة واإلجازات ،بتطبيق قوانيف أنظمة الخدمة عمييـ (العمي.)66 :2010 ،
لكف الفمسطيني استُثني بموجب ىذا القرار مف حصولو عمى امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أف ذلؾ
ومنح الفمسطيني المنتيية خدمتو راتب شير
قد يدفعو لمتمسؾ بالبقاء في العراؽ والتفريط بحق العودةُ ،
واحد عف كل سنة مف خدمتو (صالح ،وآخروف.)10 :2009 ،
 عاـ  ،1965صدر قرار بشطب كممة البلجئيف مف وثائق السفر (كريـ.)225 :2010 ،
 بعد حرب  ،1967قاـ وزير الشؤوف االجتماعية والعمل العراقي بزيارة المبلجئ التي يسكنيا
الفمسطينيوف ،وبعد ما رأى مف البؤس الذي يعيشونو رفع رسالة 1لمجمس الوزراء العراقي ،عمى إثرىا
اتخذت الحكومة العراقية قرار رقـ  1لعاـ  ،1968تضمف توصيات بتخصيص أر ٍ
اض لمفمسطينييف
مع سمف لمواد بناء ،وجرى إصدار تعميمات خاصة بالفمسطينييف تتضمف إعانات نقدية .لكف لـ يقدر
ليذا القرار أف يخرج عف إطار التوصية؛ فقد جاء انقبلب حزب البعث في تموز /يوليو 1968
(صالح ،وآخروف.)10 :2009 ،
 عاـ  ،1969صدر عف مجمس قيادة الثورة القرار رقـ  ،336والذي عالج قضايا أىميا :إنشاء
مجمعات سكنية يتوفر فييا كافة الشروط الصحية ،وتبقى ىذه الدور ممؾ لمدولة يتمتع الفمسطيني
بمنفعتيا ما داـ موجوداً في العراؽ ،وال يحق لو شراء األراضي والبناء وطمب السمف التعاونية
والعقارية .كذلؾ مساواة الفمسطينييف بالعراقييف عند التعييف والترفيع والتقاعد ،عمى أف يبقى مشروطاً
باإلنياء في حاؿ عودتيـ إلى ديارىـ .ولـ ُيسمح ليـ مع ذلؾ بالترشح لمجمس اإلدارة حتى عاـ

(حمود2007/6/5 ،؛ كريـ،
1971؛ حيث سمح لمفمسطينييف بالتدرج الوظيفي حتى منصب مدير عاـ ُّ

.)226 :2010

ُ

 عاـ  ،1972صدر قرار خاص بإلغاء الفي از واإلقامة لممواطنيف العرب ومنح البلجئيف إلى العراؽ
وثائق السفر الخاصة بيـ إذا لـ تكف لدييـ ىذه الوثائق (تمراز2010 ،؛ العمي.)66 :2010 ،
 عاـ  ،1973قامت الحكومة العراقية بنقمة نوعية في معاممتيا لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تناولت
الصيغ القانونية التي تنظـ حياة الفمسطينييف في العراؽ ،إذ أعمنت الحكومة معاممة الفمسطيني
كمعاممة العراقي ،يتساوى معو في كافة الحقوؽ والواجبات باستثناء حق حيازة الجنسية العراقية
والحقوؽ السياسية المتمثمة بحق االنتخاب والترشيح (صالح ،وآخروف.)11 :2009 ،
1

سٌردنصالرسالةالتًوجههاالوزٌرالعرالًلمجلسالوزراءفًسٌاقالحدٌثعنمشاكلالسكن.
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 عاـ  ،1980صدر قرار مجمس قيادة الثورة رقـ  ،215والذي يحق بموجبو لمفمسطيني المقيـ إقامة
دائمة تممؾ دار لمسكف بعد التدقيق وأخذ موافقة و ازرة الداخمية والموافقات األمنية البلزمة ،عمى أف
تسجل الدار التي اشتراىا باسـ و ازرة المالية (كريـ.)226 :2010 ،
 عاـ  ،1981صدر القرار رقـ  1بشأف تمتع الفمسطينييف بحقوؽ عقارية ،واعطائيـ الحق في التمتع
بحق منفعة عقار واحد لمسكف بعد موافقة و ازرة الداخمية (مناع.)2003 ،
 عاـ  ،1983صدر قرار يوجب عمى الفمسطيني استصدار موافقة المؤسسة العامة لمعمل والتدريب
ٍ
لعمل آخر حتى ضمف القطاع الخاص ،وىددت التعميمات كل مف
الميني عند عممو أو انتقالو
(حمود2007/6/5 ،؛ كريـ.)227 -226 :2010 ،
يخالفيا بحممو عمى مغادرة الببلد ومنع دخولو مستقببلً ُّ
 عاـ  ،1984تقرر السماح لمفمسطيني بتممؾ دار سكف واحدة عمى نفقتو الخاصة (مناع.)2003 ،
 عاـ  ،1987صدر قرار  936عف مجمس قيادة الثورة ،والذي يحق بموجبو لمفمسطيني المقيـ إقامة
(حمود2007/6/5 ،؛ كريـ:2010 ،
دائمة تممؾ قطعة أرض سكنية أو دار سكنية أو قطعة أرض زراعية ُّ

 .)227وال يسمح ىذا القرار لمفمسطيني المقيـ إقامة دائمة بتممؾ أكثر مف عقار أو قطعة أرض واحدة
(تمراز2010 ،؛ العمي.)66 :2010 ،
 عاـ  ،1989صدر قرار بوقف العمل بالقرار  215الصادر عاـ  ،1980والقرار  936لعاـ 1987
(حمود2007/6/5 ،؛ كريـ.)227 :2010 ،
لمدة خمس سنوات ُّ
 في  7نيساف /أبريل  ،1994أي في نياية مدة الخمس سنوات ،صدر عف مجمس قيادة الثورة قرار
رقـ  ،23والذي نص عمى" :وقف العمل بالقوانيف والق اررات التي تجيز تممؾ غير العراقي العقار ،أو
استثمار أموالو في الشركات داخل العراؽ ،وكل ما مف شأنو التممؾ أو االستثمار في أي وج ٍو كاف".

وبيذا القرار أصبح الفمسطينيوف في العراؽ عرض ًة ألي إجراء تعسفي ،وأصبح وضعيـ القانوني في
العراؽ عرض ًة لتأويبلت أصغر موظف حكومي ،وأصبح ال يحق لمفمسطيني تممؾ ولو خط ىاتف
(كريـ.)227 :2010 ،
 في  13أيموؿ /سبتمبر  ،1997أصدرت الحكومة العراقية قرار رقـ  ،133استثنت بموجبو البلجئيف
الفمسطينييف الموجوديف في العراؽ ،الذيف قدموا إليو ما بيف عامي  1950 -1948مف إجراءاتيا
االقتصادية ،وقضت بمعاممتيـ معاممة المواطف العراقي (مصعب.)243 :2003 ،
 في عاـ  1997أيضاً ،أصدر الرئيس العراقي صداـ حسيف ق ار اًر بتمميؾ الفمسطيني الحامل لشارة
الحزب قطعة أرض سكنية (مناع.)2003 ،
57

 وفي عاـ  ،2001اجتمعت مجموعة مف القيادات الفمسطينية في العراؽ مع الرئيس العراقي صداـ
حسيف وشرحوا لو المعاناة التي القاىا الفمسطينيوف اثر صدور قرار مجمس قيادة الثورة عاـ 1994
والقاضي بمنع تممؾ غير العراقي العقار ،أو استثمار أموالو في الشركات داخل العراؽ ،وكل ما مف

شأنو التممؾ أو االستثمار في أي ٍ
وجو كاف ،فأوضح الرئيس العراقي أف المقصود بذلؾ القرار كاف
األجنبي وليس الفمسطيني المقيـ لكف ىناؾ مشكمة في التطبيق وسوء تعامل مع نص القرار وخطأ
في التطبيق ،وقد وعد الرئيس العراقي حينيا خي اًر ،حيث صدر بعد ذلؾ مباشرة قرار  202عف
مجمس قيادة الثورة العراقية (أبو زيد 1)2016/12/17 ،ذلؾ القرار الواضح الذي ُيعامل فيو الفمسطيني

معاممة العراقي في الحقوؽ والواجبات ما عدا الجنسية وخدمة العمـ والحقوؽ السياسية مف انتخاب
وترشيح" .وألف القوانيف العراقية كانت تخضع ألمزجة الموظفيف في تطبيقيا بيف م ٍ
حب وكارٍه لموجود
ُ
الفمسطيني في العراؽ"؛ فقد صدر قرار تضمف عقوبة لكل موظف ال يطبق ىذا القرار الذي حمل
الرقـ  202لعاـ ( 2001الدمحمي .)2009 ،وكاف ىذا القرار الذي جاء بعد سبع سنوات مف القرار 23
ٍ
بشكل كبير ،إال أف الفمسطينييف في العراؽ لـ ُيقدر ليـ أف
لعاـ  ،1994غير قابل لمتأويل لوضوحو
يتمتعوا بأوؿ امتياز قانوني واضح ليـ منذ عاـ 1948؛ فبعد عاميف فقط سقطت بغداد وسقط معيا

ىذا القرار لتحل مكانو ق اررات الطائفية والعنصرية (كريـ.)227 :2010 ،
مف خبلؿ استقراء القوانيف والق اررات السابقة ،نجد أف الخط البياني لمفمسطيني في العراؽ شكل تذبذباً
ٍ
انخفاض أذاقو م اررة الجوع والفقر (العمي .)67 :2010 ،ورغـ صدور القوانيف
تفاع لـ يفرح بو ،و
واضحاً بيف ار ٍ
والق اررات التي تعطي الحقوؽ لمفمسطيني وتعمف معاممتو معاممة العراقي ،إال أننا وحسب (قبعة )2007 ،نجد
في الواقع مقيدات لمفمسطيني في السكف والسفر ،والتمييز في المعاممة؛ فالبلجئ الفمسطيني يشبو العامل
األجنبي في سمبياتو ،ويعامل كالعراقي في كل ما تظممو بو الدولة .و ٍ
ألمر لـ نجد تفسي اًر لو يحق لو السفر مرة
واحدة في العاـ .ىذا المبدأ كاف سارياً قبل الحرب والحصار وبقي معيا ،وليس لو الحق في صندوؽ توفير
البريد .كما صدر بشأف حقو في التممؾ عدة ق اررات ،لكف الواقع كاف أسوأ منيا (قبعة.)61 :2007 ،

1

ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/17معد/مازنأبوزٌدمدٌرعامالمخٌماتبمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة .
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المبحث الثاني
األوضاع الديموغرافية والسكنية
أوالً :األوضاع الديموغرافية:
دخل البلجئوف الفمسطينيوف إلى العراؽ عمى دفعات عدة وفي فترات تاريخية مختمفة ،ارتبطت بطبيعة
الصراع وظروفو ،حيث دخموا العراؽ عمى عدة مراحل ىي:
 .1البلجئوف الذيف ىاجروا مف فمسطيف إباف نكبة .1948
 .2البلجئوف الذيف ُشردوا مف أراضييـ بعد اغتصابيا إباف نكبة .1967

طردوا مف األردف بعد أحداث أيموؿ /سبتمبر .1970
 .3البلجئوف الذيف ُ
 .4البلجئوف الذيف دخموا العراؽ في مراحل مختمفة بيدؼ العمل (خميل.)2012/12/18 ،
 .5البلجئوف الذيف قدموا إلى العراؽ مف الكويت بعد أحداث حرب الخميج عاـ ( 1991صالح،

وآخروف.)14 :2009 ،
أعداد الالجئين الفمسطينيين في العراق:
اختمفت المصادر وتضاربت المعمومات حوؿ أعداد الدفعة األولى مف البلجئيف الفمسطينييف والتي
دخمت العراؽ ما بيف النصف الثاني لعاـ  1948ومطمع عاـ  ،1949لكف عموماً تراوحت التقديرات ما بيف
( )3800كحد أدنى و ( )5000كحد أقصى.
أشارت تقارير بعثة األمـ المتحدة المقدمة في  30حزيراف /يونيو  1973أف أعداد البلجئيف
الفمسطينييف الذيف ىاجروا إلى العراؽ في العاـ  1948لـ تتجاوز ( )4000نسمة (ماكوفسكي36 :2001 ،؛

مصعب .)232 :2003 ،واذا أخذنا بعيف االعتبار عدد الشباب الذيف التحقوا بعائبلتيـ فيما بعد ،فقد يصل
العدد إلى ( )5000نسمة (أبو السعود .)2009/5/23 ،ويؤيد ىذا الرقـ أكرـ زعيتر الذي قدر عدد الفمسطينييف
الذيف ىاجروا إلى العراؽ عاـ  1948بنحو ( )5000نسمة (زعيتر.)256 :1955 ،
وبالنظر إلى مسألة أف اليجرة األولى لبلجئيف الفمسطينييف إلى العراؽ استمرت ما بيف عاـ  1948إلى
مطمع عاـ  ،1949فإف ىذا يدعـ التقديرات التي اعتبرت أف العدد ىو ( ،)5000بينما تكوف التقديرات األقل
ربما احتسبت فقط مف دخموا العراؽ في األياـ األولى ،وىذا يفسر اختبلؼ وتبايف األعداد في تمؾ التقديرات.
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1
وفي حديث مع تجمعات البلجئيف في العراؽ في شير أيار /مايو  ،2005تحدث نمر العدواف مؤكداً

ما أوردناه في الفصل األوؿ أف األغمبية الموجودة في العراؽ مف البلجئيف الفمسطينييف ىي مف قرى حيفا،
وعمى وجو التحديد قرى إجزـ وجبع وعيف غزاؿ .وأضاؼ عز الديف دمحم أبو الوفا 2إحصائية تمثل نسبة
البلجئيف مف ىذه القرى والمناطق األخرى ،وىي كما يمي:
 .1إجزـ %35
 .2جبع %27
 .3عيف غزاؿ %18
 .4كفر الـ ،والمزار ،وعتميت ،والطيرة ،وصرفند ،وعيف حوض ،وأـ الزينات ،ومف يافا وقراىا ،ومف
عارة ،وع اررة ،والكفريف ،ومف مدينة حيفا ،والقدس ( %20أبو السعود.)2009/5/23 ،
ولـ تتوقف ىجرة الفمسطينييف عموماً إلى العراؽ بعد ىذه اليجرة األولى التي أشرنا إلييا ،إذ يتحدث
(مصعب ) 2003 ،أنو كاف مف الطبيعي أف يزداد عدد البلجئيف بعد النكبة في إطار ىجرات فردية
لمفمسطينييف بحثاً عف العمل ،والسيما أف العراؽ كاف قط اًر جاذباً لميجرة بعد دوؿ الخميج ،وعامل الفمسطينييف
الذيف قدموا إليو لمعمل (معاممة األجانب) مف حيث اإلقامة والرواتب المزدوجة (مصعب.)233 :2003 ،
وبعد الخامس مف حزيراف /يونيو  1967تدفقت أعداد غفيرة مف النازحيف الفمسطينييف القادميف مف
الض فة الغربية وقطاع غزة عبر األردف إلى العراؽ .ولـ تكف ىجرة تمؾ األعداد الغفيرة جماعية كما حدث في
السنوات األولى مف عمر النكبة ،بل كانت ىجرات فردية ،بحثاً عف العمل ،حيث كاف العراؽ بمداً نفطياً غنياً،
وجاذباً لمعمل واليجرة إليو كما ىو حاؿ دوؿ الخميج والسعودية وليبيا (قدسية.)21 – 20 :1997 ،
وقد تزايدت أعداد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بتواتر قريب مف معدؿ الزيادة السكانية في العراؽ،
ففي  10نيساف /أبريل  ،1969بمغ عدد المسجميف في مديرية شؤوف البلجئيف ( )13,743الجئاً:
( )13,208نسمة في بغداد )335( ،نسمة في الموصل ،و( )200نسمة في البصرة (كيواف.)129 :2007 ،
بعد ذلؾ بعشر سنوات تحديداً في عاـ  ،1979قدرت منظمة التحرير الفمسطينية العدد بما مجموعو
( .)19,184وفي سنة  1986ذكرت ىيئة اإلحصاء بو ازرة التخطيط العراقية بأف العدد بمغ ()27,000
الجئ (صالح ،وآخروف13 :2009 ،؛ كيواف.)129 :2007 ،

1

نمرالعدوان2555الجافلسطٌنً،ملجأالزعفرانٌة،بؽداد،العراق 
2
عزالدٌندمحمأبوالوفا،2555الجافلسطٌنً،وناشطسٌاسً،بؽداد،العراق 
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وفي عاـ  1989وحسب ما أورد لبيب قدسية ،فإف عدد الفمسطينييف في العراؽ بمغ حوالي ()35,000
نسمة (قدسية.)25 :1997 ،
طر الفمسطينيوف إلى مغادرة الكويت ودوؿ الخميج األخرى،
وعمى إثر حرب الخميج عاـ  ،1991اض ُ
حيث لجأ معظميـ إلى العراؽ بمف فييـ أولئؾ الذي كانوا في غزة ولـ يتمكنوا مف العودة إلى بمد المجوء األوؿ
(حساوي .)188 :2008 ،فقد عانى الفمسطينيوف في الكويت مف آثار االحتبلؿ العراقي لمكويت وحرب الخميج،
طر نحو ( )200,000منيـ لميجرة في
وما تبع ذلؾ مف سياسات تجاىيـ بعد عودة الحكـ الكويتي ،إذ اض ُ
طر نحو ( )200,000آخريف لميجرة بعد االنسحاب العراقي (عيتاني؛ مناع،
أثناء االحتبلؿ العراقي ،واض ُ
 .)27 :2010حيث فرت أعداد منيـ مف الكويت إلى العراؽ ،فرحب بيـ نظاـ صداـ حسيف (موسوعة النكبة،

 .)2015/10/19وحسب ما أورد مأموف كيواف في دراستو فقد بمغ عد الفمسطينييف الذيف نزحوا مف الكويت إلى
العراؽ (( )7000كيواف.)131 :2007 ،
ونتيجة التزايد الطبيعي ُقدر عدد الفمسطينييف في العراؽ في عاـ  1992بحوالي ( )40,000نسمة،
أما نياية عاـ  1996فُقدر العدد بحوالي ( )45,000نسمة (قدسية .)5 :1997 ،في حيف تشير تقديرات أخرى

إلى أف عدد الفمسطينييف الموجوديف في العراؽ بمغ في منتصف تسعينات القرف الماضي حوالي ()50,000
فمسطيني ويشمل ذلؾ العدد الفمسطينييف الذيف طردوا مف الكويت خبلؿ حرب الخميج (زريق.)50 :1997 ،
ومف جانبيا ذكرت ىيئة اإلحصاء بو ازرة التخطيط العراقية تقديرات أقل مف ذلؾ حيث ذكرت أف عدد
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ عاـ  1998وصل إلى ( )30,000الجئ فقط ،وارتفع العدد إلى

( )35,000عاـ ( 2000صالح ،وآخروف .)13 :2009 ،بينما ذكر (كريـ )2010 ،أف عدد البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ وصل في نفس العاـ  2000نحو ( )40,000الجئ ونحو ( )42,436عاـ 2002
(كريـ.)215 :2010 ،
فيما ذكر (صالح ،وآخروف )2009 ،بأف عدد البلجئيف الفمسطينييف وحسب الزيارة الطبيعية لمسكاف
يقدر بنحو ( )44,000عاـ  ،2003وحسب تقدير الحكومة العراقية فإف عدد البلجئيف الفمسطينييف ىو
( )34,000الجئ ،فيما قدرت المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف عدد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
بػ( )34,000إلى (( )42,000صالح ،وآخروف.)13 :2009 ،
في حيف ذكر (ماكوفسكي )2001 ،أنو لو احتُسبت أعداد الفمسطينييف الذيف قدموا إلى العراؽ بعد عاـ

 1967وبعد أحداث األردف عامي  1970و  ،1971ومف الكويت عاـ 1991؛ فإف أعداد الفمسطينييف في
61

العراؽ تقارب ( )80,000نسمة ،منيـ فقط ( )35,000نسمة مسجميف كبلجئيف منذ العاـ  ،1948بينما
يحمل اآلخروف وثائق وجوازات سفر عربية (ماكوفسكي .)38 :2001 ،بينما صرح وزير األشغاؿ العامة في
السمطة الوطنية الفمسطينية عزاـ األحمد 1أف عدد البلجئيف في العراؽ ( )70,000فمسطيني ما بيف الجئ
ونازح ومياجر (كيواف.)131 ،2007 ،
وفي عاـ  2003وتحوطاً لما قد تفرزه الحرب المتوقعة عمى العراؽ آنذاؾ مف آثار عمى الفمسطينييف
داخل العراؽ ،بادرت المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف الفمسطينييف بتسجيل البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
حيث تـ تسجيل ( )22,452شخص قبل أف يتـ إجبلء موظفي األمـ المتحدة مف بغداد إثر ىجوـ آب/
أغسطس  2003عمى مقر المنظمة (نويصر.)17 :2009 ،
جدول :1تطور مجموع أعداد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ما بيف 2003 - 1948

السنة

العدد

1948

5000 – 4000

1969

13,742

1970

14,000

1975

16,726

1977

18,095

1979

19,184

1985

23,461

1986

24,235

1998

36,631

2000

40,000

2003

44,000

المصدر :تـ تجميع الجدوؿ مف  3جداوؿ وردت في  3مصادر وىي (صالح ،وآخروف13 :2009 ،؛ السيمي15 :2002 ،؛

مصعب.)234 :2003 ،
1

عزاماألحمد،عضوالمجلسالثوريلحركةفتحمنذعام،1989وربٌسكتلتهاالبرلمانٌةشؽلمنصبوزٌراالتصاالتوتكنولوجٌاالمعلوماتفً
الحكومةالفلسطٌنٌةفترة2555وحتى،2556ومنصبوزٌراألشؽالالعامةبٌنعامً،2553–1996ومنصبسفٌرفلسطٌنممثالًعنمنظمة
التحرٌرالفلسطٌنٌةفًالعراقبٌنعامً .1994–1979
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أسباب الخالف حول أعداد الالجئين الفمسطينيين في العراق:
لحق الكثير مف الضبابية واالختبلؼ حوؿ األعداد الحقيقية لمجموع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
في الفترة التي سبقت االحتبلؿ األمريكي ،وذلؾ ألسباب عدة أىميا:
 عدـ وجود إحصاء دقيق ليـ مف قبل الحكومة العراقية ،لرفضيا القياـ بتمؾ اإلحصاءات ،والتي إف
ُوجدت كاف ال ُيصرح عنيا .وشرعت السفارة الفمسطينية ببغداد في محاولة إلحصاء البلجئيف في
العراؽ إال أف الحكومة العراقية أوقفت تمؾ المحاولة.
 غياب المؤسسات الدولية المعنية بشؤوف البلجئيف في العراؽ خصوصاً وكالة الغوث ،والتي لـ يكف
البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ضمف مناطق عممياتيا بموجب اتفاقيا مع العراؽ (أبو السعود،

2009/5/23؛ القمقيمي.)2015/10/19 ،
أيضاً البد مف األخذ بعيف االعتبار بعض المتغيرات والحقائق التي أثرت عمى أعداد البلجئيف في
العراؽ ،وىي:
 قياـ الحكومة العراقية ما بيف عاـ  1955 – 1954بفتح باب منح الجنسية ،وقد استفاد بعض
البلجئيف الفمسطينييف مف ىذا القرار.
 زواج بعض الفمسطينيات مف عراقييف ومف جنسيات أخرى وبالتالي حمميف لجنسية الزوج.
 ىجرة بعض الفمسطينييف إلى دوؿ مثل السويد واستراليا بعد حرب الخميج في ( 1991أبو السعود،

.)2009/5/23
وفي تقديري فإف مسألة الخبلؼ حوؿ تحديد مف ىو البلجئ ومف ىو غير البلجئ قد تتسبب في جزء
كبير مف الضبابية واالختبلؼ حوؿ أعداد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،فتعريف العراؽ لبلجئ الفمسطيني
استثنى كثير مف البلجئيف الفمسطينييف ممف دخموا العراؽ بعد العاـ  ،1958والذيف يحمموف جوازات سفر
عربية ،رغـ أف الغالبية العظمى منيـ ىـ في األصل الجئوف ،واف دخموا العراؽ ألسباب ودوافع مختمفة.
أضف إلى ذلؾ أنو وحسب ما ذكر (سبلمة ،)2008 ،فبل توجد إحصاءات دقيقة يمكف الوثوؽ بيا
حوؿ عدد الفمسطينييف في العراؽ (سبلمة ،)32 :2008 ،حيث يتبيف أف جميع اإلحصائيات الموجودة ،ومف
ضمنيا التي ذكرناىا ،إنما ىي إحصائيات تقديرية ،تخضع في كثير مف األحياف لتقديرات الباحثيف
واجتياداتيـ.
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الخصائص الديموغرافية لالجئين الفمسطينيين في العراق:
مف المؤشرات الديموغرافية األساسية بيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ أف معدالت الخصوبة الكمية
لممرأة تراجعت مف ( )7مواليد في عقد السبعينات إلى ( )4مواليد في عقد التسعينات ،األمر الذي أدى إلى
تراجع معدالت النمو السكاني ،فبعد أف كانت ( )%5سنوياً في السبعينات وصمت إلى ( )%3.5سنوياً عاـ
( 2000السيمي ،)9 :2002 ،وىي تشابو مثيبلتيا في المخيمات الفمسطينية في الدوؿ العربية المضيفة (صالح،

وآخروف.)13 :2009 ،
عمى الرغـ مف ذلؾ بقيت أعباء اإلعالة لمعامل الفمسطيني في العراؽ كبيرة ،إذ بقيت في حدود ()4
أفراد في التسعينات ،أي أف كل فرد يعيل إضافة إلى نفسو ( )4أفراد مف خارج قوة العمل ،وذلؾ بسبب
التركيب السكاني وقوة المجتمع مف جية ،وضعف النشاط االقتصادي لممرأة الفمسطينية في العراؽ مف جية
أخرى .وفي بداية التسعينات ،وصل متوسط حجـ األسرة الفمسطينية في العراؽ ( )7أفراد (السيمي.)9 :2002 ،
والجدوؿ التالي يظير التركيب العمري لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ عاـ :2000
جدول :2التركيب العمري لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ عاـ 2000

الفئة العمرية

العدد

النسبة %

( )14 – 0عاـ

16,400

41

( )64 – 15عاـ

22,400

56

 65عاماً فأكثر

1200

3

المجموع

40,000

%100

المصدر( :السيمي.)16 :2002 ،

المقدر
ُ
ويقدر مجموع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بنسبة ( %)1.5مف إجمالي مجموع الفمسطينييف ُ

عاـ ( 2002كريـ.)2016 :2010 ،

ثانياً :أوضاع السكن:
بعد وصوؿ البلجئيف الفمسطينييف إلى العراؽ عاـ  1948أصبحوا تحت والية و ازرة الدفاع العراقية
فأسكنتيـ في المقرات الحكومية التي ال تستخدـ عادة في فترة العطمة الصيفية مثل دار المعمميف والكميات
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(حمود ،)2007/6/5 ،والمعاىد والمدارس ،ثـ ُنقل القسـ األكبر منيـ مع بداية العاـ الدراسي إلى منطقة
ُّ

معسكرات الشعيبة قرب البصرة ،كما رحمت أعداد إضافية نحو الموصل (المبيض ،)2010 ،وأعيد إسكاف

العائبلت المتبقية في بغداد في عدة نو ٍاد منيا :نادي الرافديف ونادي العموية ونادي الزوراء ونادي الرشيد

وغيرىا (قدسية.)16 :1997 ،
وعمى إثر السماح بيجرة الييود العراقييف إلى فمسطيف بعد أف باعوا ممتمكاتيـ ،قامت الحكومة العراقية
بإسكاف الفمسطينييف في بيوت الييود ومبلجئيـ القديمة (المبيض ،)2010 ،حيث ىاجر إلى فمسطيف المحتمة
( )130,000ييودي عراقي في الفترة بيف عامي  ،1950 – 1948وعند انتياء معظـ عمميات خروج الييود
عاـ  ،1951خمف ىذا الخروج وراءه والسيما في بغداد أماكف شاغرة كثيرة ،باإلضافة إلى دور السكف
الخاصة بيـ ،وتمت عممية إسكاف الفمسطينييف فييا في العاميف ( 1952 – 1951العمي.)65-64 :2010 ،
ويعمق الكاتب الفمسطيني لبيب قدسية عمى سكف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بأنيـ لـ يسكنوا في
الخياـ كما حصل مع إخوانيـ البلجئيف اآلخريف ،الذيف سكنوا في مجموعات مف الخياـ ،أُطمق عمييا فيما
بعد "مخيمات البلجئيف الفمسطينييف" (قدسية .)8 :1997 ،ويبدو أف قدسية لـ يكف يتوقع ما حدث لمفمسطينييف
في العراؽ بعد االحتبلؿ األمريكي عاـ  ،2003مف تشريد ولجوء وايواء في الخياـ في مخيمات حدودية في
ظروؼ لعميا أشد قساوة مف ظروؼ التشريد والمجوء األوؿ عاـ .1948
وبالعودة إلى موضوع السكف ،فبعد انتقاؿ المسؤولية عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ لو ازرة الشؤوف
االجتماعية والعمل العراقية ،أُعيد توزيع البلجئيف الفمسطينييف عمى نظاـ السكف الجماعي في المبلجئ
والمواقع الممموكة لمدولة (سبلمة .)41 :2007 ،والمبلجئ ىي عبارة عف بيوت قديمة وكبيرة الحجـ ،تضـ أسر
كثيرة ،وىي غير صالحة لمسكف (مصعب ،)236 :2003 ،وسنأتي عمى وصفيا بشكل أكثر تفصيبلً عند
الحديث عف األنماط السكنية التي توزع عمييا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ.
مأساة مزمن ًة لبلجئيف الفمسطينييف منذ دخوليـ إلى العراؽ.
وظمت مشكمة السكف في العراؽ تشكل
ً

وكاف ىناؾ العديد مف الوعود لتحسيف سكف البلجئيف الفمسطينييف ولكنيا لـ تُنفذ بسبب سرعة تغير
الحكومات في العراؽ وبسبب السياسة الخاطئة التي لـ تفكر إال في تأميف المبلجئ ،فكمما أوشؾ الممجأ عمى
االنييار أوجدت المديرية العامة لشؤوف البلجئيف الفمسطينييف ممجأً غيره ،رغـ األخطار الصحية واالجتماعية
التي تنشأ في ىذه المبلجئ (قدسية.)37 – 36 :1997 ،
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وفي السبعينات مف القرف الماضي ،أقامت الحكومة العراقية مجمعات سكنية مزودة بالخدمات
األساسية كالماء ،والكيرباء ،وأسكنت البلجئيف الفمسطينييف فييا (سبلمة .)32 :2008 ،وقد بدأت الحكومة
البناء في العاـ  ،1970حيث تـ تشييد ( )16عمارة سكنية في منطقة البمديات ،وعمارة واحدة في حي
الكرامة في الموصل ،وقد جمعت العمارات ( )768شقة في بغداد ،إال أف بناء العمارات توقف في العاـ
 1982بسبب الحرب العراقية اإليرانية (مصعب .)235 :2003 ،وبقي الكـ األكبر مف البلجئيف الفمسطينييف
في مواقع سكنيـ التي حموا بيا بعد نقميـ مف معسكر الشعيبة في البصرة بعد العاـ ( 1950ماكوفسكي،

.)40 – 39 :2001
الجدير بالذكر أف المجمعات السكنية التي أقامتيا الحكومة العراقية في السبعينات لـ تكف إليواء
البلجئيف الفمسطينييف كافة ،فقامت الحكومة العراقية باستئجار منازؿ ليـ ظمت تدفع إيجاراتيا لمالكييا
العراقييف (سبلمة .)32 :2008 ،وُقدر أف ( )%63مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ استفادوا مف ىذا
اإلسكاف الذي وفرتو الحكومة .وعندما أدت العقوبات التي ُفرضت عمى العراؽ بعد حرب  1991إلى
إضعاؼ االقتصاد العراقي ،جمدت الحكومة اإليجارات التي كانت تدفعيا لمالكي ىذه المنازؿ ،وذلؾ عمى
غرار كثير مف المدفوعات الحكومية ،وفي أواخر التسعينات صار مالكو المنازؿ يتمقوف مبالغ زىيدة كأجور
لتمؾ المنازؿ (ىيومف رايتس ووتش .)10 –9 :2006 ،وىذا ما كاف لو تداعياتو عمى ساكني ىذه المنازؿ بعد
سقوط النظاـ العراقي كما سنبيف الحقاً.
التوزيع السكاني لالجئين الفمسطينيين في العراق:
أقاـ البلجئوف الفمسطينيوف في ثبلث مناطق رئيسية في العراؽ ىي :بغداد والموصل والبصرة
أ .الموصل :وبيا تجمع واحد في حي الكرامة.
ب.البصرة :وبيا أربع تجمعات وىي تجمع في حي الزبير ،وتجمع المربد ،وتجمع العشار ،وتجمع
الموفقية.
ج .بغداد :والتي ضمت الغالبية العظمي مف البلجئيف في مختمف مناطق بغداد في التجمعات التالية:
 .1حي البمديات :ويضـ أكبر تجمع ( 16عمارة 768 ،شقة).
 .2بغداد الجديدة :يضـ  6مبلجئ متوسطة الحجـ كانت سابقاً مستوصفات بيطرية لمعالجة
الحيوانات.
 .3تل دمحم :وتضـ بيوتاً حكومية شعبية صغيرة المساحات.
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 .4حي األميف :ويضـ ثبلثة مبلجئ.
 .5الزعفرانية :وتضـ ممجأيف كبيريف متجاوريف كانا سابقاً يستخدماف لممكفوفيف واألحداث واأليتاـ،
كذلؾ تضـ المنطقة ثمانية بيوت حكومية شعبية.
 .6حي الحرية :يضـ ثبلثة مبلجئ أحدىما كبير واآلخراف متوسطي الحجـ ،باإلضافة إلى مجموعة
مف البيوت الشعبية.
 .7حي السبلـ :ويضـ بيوتاً شعبية ُمؤجرة ،كما يضـ ثبلثة مبلجئ صغيرة الحجـ.

 .8حي الصحة :في منطقة الدورة ويضـ مجموعة مف الشقق السكنية الشعبية الحكومية (الجباريف،

.)2007/2/10
وقد كانت الحكومة العراقية عازمة عمى بناء ( )19عمارة جديدة في بغداد وواحدة أخرى في الموصل،
غير أف المشروع توقف بسبب حرب الخميج األولى والثانية (مصعب.)236 :2003 ،
ويقطف ( )%99مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في المناطق الحضرية .وتستأثر العاصمة
العراقية بغداد عمى ( )%96.1مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،بينما ( )%2.4في الموصل ،إضافة
إلى ( )%1.5في البصرة (سبلمة .)42 :2007 ،كما تتوزع بعض العائبلت في مدف تكريت ،العمارة ،الحمة،
بقصد العمل ،بينما يقيـ الفمسطينيوف الذيف قدموا مف الكويت بعد العاـ  1991في منطقة الغزالنية غرب
بغداد ومنطقة البتاويف وسط بغداد بواقع ( )150عائمة (ماكوفسكي.)39 :2001 ،
أنواع سكن الالجئين الفمسطينيين في العراق:
أقاـ البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ في عدة أنواع مف السكف وىي:
 .1المالجئ :وقد اتبعت الحكومات العراقية المتعاقبة نظاـ المبلجئ كحل مؤقت لمشكمة سكف البلجئيف.
والممجأ بيت كبير يضـ أحياناً ثمانيف غرفة وأكثر ،كاف في األصل مدرسة أو ربما ُبني قديماً ليكوف
فندقاً ىجره نزالؤه لقدمو ،تستأجره مديرية شؤوف البلجئيف الفمسطينييف بغرض إسكاف البلجئيف فيو
(كيواف .)129 :2007 ،والممجأ يضـ ( )24أسرة كحد أدنى و( )61كحد أعمى ،وتنحشر األسر
البلجئة بواقع غرفة واحدة لكل أسرة مكونة مف ستة أفراد ،واف زاد العدد يفرد ليا قانوناً غرفتاف ،غير
أف الواقع في أغمب األحياف ال يتماشى مع القانوف ،إضافة إلى أف معظـ ىذه المبلجئ آيل لمسقوط،
بينما المنافع الصحية شحيحة ،فالممجأ الذي يتسع أحياناً ألكثر مف ( )30أسرة ال يوجد فيو أكثر مف
دورتي مياه أو ثبلثة ،أما ممرات الممجأ والتي ىي مظممة ورطبة وضيقة فتصبح مبلعب لؤلطفاؿ،
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ونتيجة الحر الخانق في بغداد يضطر سكاف ىذه المبلجئ لمنوـ فوؽ سطح الممجأ ،والممجأ ذو
السطح الواحد يحوي األسر كميا في الصيف ليبلً ،وتتجمى المأساة عندما يقسـ السطح ببطانية ليناـ
عمى جانب منيا النساء وعمى الجانب اآلخر يستمقى الرجاؿ ،وقد تعززت ىذه المبلجئ بغرؼ مف
الصفيح لمتغمب عمى الزيادة السكانية في نفس المكاف خبلؿ ثبلثة عقود زمنية (مركز العودة الفمسطيني،

.)2013/8/17
فوزع سكنيـ عمى
 .2الدور المجمدة :وىي مف أمبلؾ الييود العراقييف الذي ىاجروا إلى فمسطيفُ ،
عراقييف وفمسطينييف ،وىي أيضاً مساكف قديمة وثابتة مع التغير السكاني ،يسمييا الناس لمتندر
"القصور الستة" ألف ىناؾ مف يعتبرىا جيدة جداً نسبة لغيرىا ،ويسري عمييا نفس نظاـ الممجأ ،وىي
بيوت غير صالحة لمعيش بالحدود اإلنسانية الدنيا ،وقد أحيطت بغرؼ الصفيح بسبب الضغط
السكاني ،فبعد أف كاف يعيش في كل بيت مف البيوت ( )5عائبلت عاـ  ،1960أصبح في كل بيت
( )20عائمة (مناع.)2003 ،
 .3الدور المستأجرة عمى نفقة الحكومة :وىي مساكف شعبية استأجرتيا مديرية شؤوف البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،يعيش في كل دار حتى ( )8عائبلت (الجباريف .)2007/2/10 ،وكانت مديرية
شؤوف البلجئيف تدفع في الثمانينات إيجا اًر سنوياً يقدر بحوالي ( )24,000دينار (مناع.)2003 ،
 .4الدور الحكومية :وىي منازؿ شعبية صغيرة المساحة (الجباريف.)2007/2/10 ،
 .5العمارات السكنية :وىي عبارة عف مساكف شعبية حاولت الحكومة العراقية أف تحل مف خبلليا أزمة
سكف الفمسطينييف ،حيث تـ إنجاز ( )16عمارة في حي البمديات في بغداد وعمارة واحدة في حي
الكرامة في الموصل .وتتألف كل عمارة مف ( )3طوابق و( )4مداخل يؤدي كل مدخل إلى ()12
شقة ،وتنقسـ الشقق إلى نوعيف :األوؿ :صغير ويضـ غرفة ،صالة ،ومطبخ ،ومرافق صحية.
والثاني :كبير ويضـ غرفتيف وصالة ومطبخ ومرافق صحية .ويعيش في كل شقة عائمتيف أو ثبلث
ينتموف إلى عائمة واحدة .وقد سممت آخر وحدة سكنية عاـ  .1985وأُوقف العمل في ىذا المشروع
بعد ذلؾ بسبب ظروؼ العراؽ (الجباريف.)2007/2/10 ،
 .6المساكن الخاصة المستأجرة :وىي عبارة عف مجموعة مف المساكف الشعبية تتوافر فييا الخدمات
وتعتبر أفضل أنواع السكف بالنسبة لمفمسطينييف (كيواف )129 :2007 ،وتسكنيا األسر القادرة عمى دفع
اإليجار ،وىي قميمة العدد بسبب ارتفاع اإليجارات السكنية وانخفاض الدخل (الجباريف،)2007/2/10 ،
وبسبب سوء األوضاع االقتصادية فإف االستئجار الخاص بقي محدوداً (ماكوفسكي.)40 :2001 ،
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 .7البيوت الممموكة من قبل الالجئين :حيث استفاد بعض البلجئيف مف فترات السماح المتقطعة التي
سمحت فييا الحكومة العراقية بالتممؾ في تسجيل ىذه البيوت التي اشتروىا بأسمائيـ.
ومف خبلؿ مسح بالعينة لوحع أف أكثرية البلجئيف الفمسطينييف ( )%84في العراؽ تفضل
السكف في التجمعات الفمسطينية ،عمى الرغـ مف عدـ مبلءمة ىذه التجمعات واألبنية فييا واكتظاظيا
ويشار إلى أف ىناؾ
بالسكف ،أما الباقوف ( )%16فيفضموف السكف بعيداً عف تمؾ التجمعاتُ ،
( )%84.3مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ يشغموف مساكف عمى نفقة الحكومة العراقية ،في
حيف يشغل ( )%13.3مساكف عمى نفقاتيـ الخاصة ،وىـ مف أصحاب الدخل المتوسط ،أما النسبة
ر خاصة بيا ،وتعتبر الفئة األخيرة مف فئة الدخوؿ المرتفعة (السيمي،
الباقية ( )%2.4فتممؾ دو اً

.)8 :2002
مشاكل السكن:
عانى البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ مف مشكمة السكف وذلؾ في عدة قضايا منيا:
 االكتظاظ ،فمثبلً الشقة الواحدة في مجمع البمديات والمؤلفة مف غرفتيف قد تحوي في إطارىا ()3
عوائل أو أكثر أحياناً وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممبلجئ ،وىذا مف شأنو أف يزيد مف األزمة االجتماعية
ومشاكميا.
 الظروؼ الصحية وتدني الخدمات ،فتقادـ البنايات وارتفاع عدد ساكنييا خمق أزمة مف حيث مواءمة
ىذه المساكف لمشروط الصحية وانتشار المياه الثقيمة بيف البنايات في مجمع البمديات.
 نتيجة لبلزدحاـ وزيادة عدد العوائل في الشقة الواحدة اضطر البعض لمبناء بشكل غير قانوني وذلؾ
في محاولة لحل أزمة السكف.
 ىناؾ مشكمة ارتفاع اإليجار بشكل كبير ،وليس أماـ الفمسطيني سوى الدفع أو الطرد ،وغالباً ما يكوف
الطرد ،مما يضطره لمذىاب إلى بعض أقاربو وتوزيع عائمتو عمييا.
 بالنسبة لمبيوت الممموكة مف قبل البلجئيف عاني البعض منيـ مف مسألة تسجيل البيت باسمو بسبب
القانوف العراقي ،بمنع التممؾ باستثناء بعض فترات السماح المتقطعة ،وبالنسبة لمذيف لـ يسجموا
البيوت بأسمائيـ قاموا بتسجيميا بأسماء زوجاتيـ العراقيات أو بأسماء أصدقائيـ مف العراقييف والذيف
تنكر بعضيـ ورفض التنازؿ عف البيت أو قاـ بإعطاء الفمسطيني ثمنو عندما كانت قيمة الدينار
العراقي بأدنى قيمة ليا (أبو السعود.)2009/5/23 ،
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كما أف السياسة التي اتُبعت في قضية سكف الفمسطينييف في العراؽ كانت سياسة يغيب عنيا الجدية

والبحث عف حل جذري وجامع ،فباستمرار كانت العقمية اإلدارية والسياسية تبحث عف حل جزئي مبتور،

ورغـ أف عدد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ىو عدد محدود نسبة لبمداف أخرى؛ إال أنيا تمسكت بنظاـ
المبلجئ مع كل مخاطره الخمقية والصحية والنفسية واالجتماعية (مناع .)2003 ،ولعل وصف وزير الشؤوف
االجتماعية والعمل العراقي أحمد الحبوبي قد عكس بدقة الصورة الحقيقية لتمؾ المبلجئ.
يقوؿ الوزير الحبوبي في رسالتو التي وجييا إلى مجمس الوزراء العراقي بعد حرب " :1967قمت
بزيارة لممبلجئ التي يسكنيا إخواننا الفمسطينييف فيالني ما رأيت وال أبالغ لو شبيتيا بقبور يسكنيا أحياء.
فيي ال تختمف عنيا م ف قريب أو بعيد ،فميس لمشمس مكاف فييا أو منفذ إلييا ،كما أف اليواء النقي مطرود
منيا ،بناؤىا قديـ متآكل يتيدد أرواح ساكنييا فيعيشوف في قمق دائـ وخوؼ مقيـ ،إف الغرفة الواحدة التي
مساحتيا (3ـ×3.25ـ) تسكنيا عائمة يتراوح أفرادىا بيف( )12-7نسمة ،وىي محل لمطبخ ولغسيل المبلبس
والصحوف واالستحماـ والنوـ واألكل وىي بنفس الوقت ساحة لمعب األطفاؿ ،وليس ىناؾ حاج اًز أو فاصل
بيف عائمة وأخرى وفي ىذا ما فيو مف خطورة ومحاذير ومشاكل تنجـ مف اختبلط الفتيات بالفتياف فضبلً عما
يتيدد الصحة مف احتماؿ انتشار األمراض واألوبئة خاصة وأف النظافة في ىكذا أماكف تكاد تكوف معدومة،
إف المشكمة أكبر مف أف توصف وكما يقوؿ المثل (ليس السامع كمف رأى) .إف اإلنساف في ىذه األماكف يفقد
آدميتو وتستحيل حياتو إلى ما يشبو حياة الحيواف ،أقوؿ ذلؾ وكمي ألـ وأنا موقف أف مجمسكـ الموقر سيولي
ىذه المشكمة العناية البلزمة إلنقاذ ىؤالء المساكيف مف الحالة المزرية التي يعيشونيا وقد دب اليأس في
نفوسيـ وباتوا في ر ٍ
يب حتى مف األمل في إنقاذىـ مما ىـ فيو فاستسمموا لميأس .وال أكتمكـ مدى الم اررة التي
رافقتني وأنا أرقب نظرات األطفاؿ والنساء والشيوخ وقد شحبت وجوىيـ وغاضت نضارتيا وىي ترمقني بعتب
(حمود.)2007/6/5 ،
محض ولساف حاليـ يقوؿ (أىكذا يعيش العائدوف؟)" ُّ
كما ارتبط سكف الفمسطينييف في العراؽ بالقيود التالية:
 .1التوجيات السياسية لمحكومة العراقية.
 .2غياب القوانيف الناظمة لحياة الفمسطينييف في العراؽ منذ تاريخ المجوء وحتى سقوط النظاـ العراقي عاـ
.2003
 .3القوانيف العراقية التي صدرت ومنعت مف تممؾ الفمسطينييف.
 .4تردي األوضاع االقتصادية وتدني الدخل في العراؽ (الجباريف.)2007/2/10 ،
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ولـ تُحل مشكمة السكف منذ لجوء الفمسطينييف إلى العراؽ عاـ  ،1948ألنيا دائماً كانت حموؿ جزئية

مبتورة ال تنظر إلى المشكمة بكميتيا بل تنتظر حتى تتفاقـ المشكمة ثـ تقدـ حل يكوف لفئة صغيرة وبالتالي
تبقى المشكمة قائمة (العراقي.)2006/12/18 ،
وبعد أف أدى تراجع سعر الدينار العراقي إلى مشاكل قضائية مع أصحاب البيوت المؤجرة مف قبل
الدولة العراقية ،حاولت األخيرة حل مشكمة السكف بإصدار قرار مف قيادة مجمس الثورة في حزيراف /يونيو
 2002يقضي بمنح العائبلت الفمسطينية المقيمة في العراؽ منذ عاـ  1948قطع أرض سكنية في منطقة
الدورة في بغداد ،غير أف اإلجراءات الروتينية واإلدارية أعاقت عممية تنفيذ ىذا القرار إال أف وقع العراؽ تحت
االحتبلؿ (الجباريف.)2007/2/10،
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المبحث الثالث
األوضاع االقتصادية واالجتماعية
مع دخوؿ البلجئيف الفمسطينييف العراؽ وفي فترة مسؤولية و ازرة الدفاع العراقي عنيـ ،كانت تُوزع عمييـ

األرزاؽ كما كانت تُوزعيا عمى الجيش ،وعندما تولت و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمل المسؤولية عنيـ كانت
تمنحيـ في البداية بدؿ نقدي (أبو السعود.)2009/5/23 ،
وحسب إفادة دمحم البجيرمي (الجئ فمسطيني في العراؽ) ،ففي البداية وزعت عمييـ و ازرة الشؤوف
االجتماعية والعمل (مديرية شؤوف البلجئيف) بطاقات ىوية ،تـ بموجبيا توزيع اإلعانات مف الحكومة العراقية.
في أوؿ األمر ُوزع عمييـ غذاء مطبوخ وطازج ،ثـ بعد فترة وجيزة تـ توزيع مواد ناشفة ،مثل العدس والسكر
واألرز ،وبعد عاـ  1951أصبحوا يحصموف عمى حصص نقدية (السيمي .)3 :2002 ،األمر الذي خمق
ارتياحاً لدى البلجئيف (كونيا أخف وقعاً عمى نفسية الفمسطيني وأحفع لكرامتو) مف المساعدات العينية
والغذائية (مصعب.)235 :2003 ،
وكانت مديرية شؤوف البلجئيف الفمسطينييف تمنح ( )100فمس لمكبير و( )50فمس لمصغير يومياً ،وىذا
اإلجراء ُحدد وفق ضوابط حددتيا المديرية خففت في حينو مف الوضع االقتصادي المتردي لمفمسطينييف

(العراقي.)2006/12/18 ،

إال أف ىذه المخصصات بدالً مف أف تزيد مع الوقت كانت تنقص بسبب ثبات الميزانية وازدياد عدد
البلجئيف الفمسطينييف ،فقد خصصت و ازرة الشؤوف االجتماعية والعمل العراقية في البداية مبمغ ()160,000
دينار كميزانية لمديرية شؤوف البلجئيف الفمسطينييف ،ولـ تزدد ىذه الميزانية بيف أعواـ ()1973 – 1955
سوى ( )50,000دينار فقط في الوقت الذي زادت فيو أعداد البلجئيف الفمسطينييف في تمؾ الفترة أربعة
أضعاؼ تقريباً ،وقد كانت تمؾ المساعدات أداة ابتزاز بيد المديرية تقطعيا متى شاءت بقرار مف مديرىا فقط،
ثـ تقمص دور ىذه المديرية وبدأت تقطع المعونات عف كل مف يعمل أو يحصل عمى أي مصدر رزؽ ،إلى
أف انتيى دورىا مف ناحية المساعدات ،لتقتصر عمى دور السجبلت والتعامبلت الورقية الخاصة بالبلجئيف
الفمسطينييف (كريـ .)225 –224 :2010 ،فقد توقفت ىذه المخصصات النقدية في النصف األوؿ مف سبعينات
القرف الماضي (مصعب.)235 :2003 ،
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ومع ذلؾ لـ يكف جميع الفمسطينييف في العراؽ مشموليف برعاية مديرية شؤوف البلجئيف؛ فقد كاف ليذه
المديرية شروطيا في تسجيل الفمسطينييف (صالح ،وآخروف ،)10 –9 :2009 ،وبالتالي كاف عدد غير قميل مف
الفمسطينييف ال تشمميـ ىذه المخصصات.
وانعكس االضطراب في الوضع القانوني عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في جميع مجريات
الحياة ،ومنيا الوضع االقتصادي؛ فنسبة قميمة منيـ كاف لدييـ وضع معاشي جيد ووظائف وميف ،أما البقية
والغالبية فكاف وضعيـ االقتصادي ضعيفاً (الشعباف.)2012/1/16 ،
ومثمما تأثر الوضع االقتصادي لمعراقييف بالحصار الدولي الذي فرض عمى العراؽ بعد غزوه لمكويت،
تأثر كذلؾ الوضع االقتصادي لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،حتى أف سنوات الحصار كانت األكثر قساوةً

عمى البلجئيف الفمسطينييف (الجئ فمسطيني مف العراؽ.1)2016/12/19 ،
أوالً :الوظائف وفرص العمل:

بالنسبة لموظائف الحكومية ،عاممت الحكومة العراقية بشكل عاـ البلجئيف الفمسطينييف أسوة بالمواطف
العراقي مف حيث العمل وفرص التوظيف في مختمف قطاعات وو ازرات الدولة العراقية بما في ذلؾ التطوع
في القوات المسمحة العراقية ،واالرتقاء في المراتب الوظيفية إلى مرتبة مدير عاـ أو عميد ركف بالقوات
المسمحة ،لكف خدمة العمـ مسقطة عف الفمسطينييف .لكف عموماً يتوزع الفمسطينيوف مينياً في الحرؼ
الصغيرة والعمل اإلنتاجي ،يمي ذلؾ أعماؿ اإلدارة والمحاسبة في الشركات والوظائف الحكومية ،مع تمييز
ممموس في حقوؽ العمل عف المواطف العراقي لجية األجر والتعييف والتقاعد( 2ماكوفسكي )41–40 :2001 ،مع
بعض االختبلفات سمباً وايجاباً مف فترة ألخرى حسب التغيرات التي كانت تط أر عمى الق اررات الحكومية ذات
العبلقة.
وشكمت القوى البشرية بيف البلجئيف في العراؽ نحو ( )%56مف إجمالي البلجئيف ىناؾ ،ولـ يتعدى
معدؿ النشاط االقتصادي ( ،)%27ومرد ذلؾ لمتركيب العمري لمسكاف وانخفاض مشاركة المرأة في النشاط
االقتصادي حيث ال تتعدى ( ،)%9واستحوذ قطاع الصناعات التحويمية عمى ( ،)%23والبناء (،)%16
ويبلحع تدني استيعاب قطاع
والزراعة ( ،)%3والمطاعـ ( ،)%17وباقي القطاعات غير المذكورة (ُ .)%41
الزراعة لقوة العمل ،رغـ أف النشاط الزراعي كاف يطبع النشاط االقتصادي الفمسطيني قبل عاـ  ،1948وشأف

1

ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/19معأحدالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنالعابدٌنمنالعراق .
2
راجعال موانٌنوالمراراتالعرالٌةالمتعلمةبالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنفًالعراق،فًالمبحثاألولمنهذاالفصل .
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الفمسطيني في العراؽ شأف كافة البلجئيف الفمسطينييف في الشتات والوطف ،والذيف أفقدتيـ حالة المجوء
ممكياتيـ الزراعية (كريـ .)217-216 :2010 ،كذلؾ منعت عنيـ الحكومة العراقية أي شكل مف أشكاؿ التممؾ
لؤلراضي الزراعية أو حتى العقارية (ماكوفسكي.)41 :2001 ،
كما توجد مجموعة مف الفمسطينييف الذيف عمموا في قطاع البنوؾ والشركات كإدارييف ومحاسبيف وكتبة،
ومنيـ مف عمموا كموظفيف في دوائر حكومية في التربية والتعميـ ،إضافة إلى عدد قميل عمل في ميف الطب
والمحاماة واليندسة والصيدلة (كيواف.)131 :2007 ،
وأظير إحصاء السكاف في العاـ  1977في العراؽ تدني المستوى االقتصادي لمعائمة الفمسطينية ،إذ
أف الغالبية العظمى مف السكاف الفمسطينييف يعتمدوف في معيشتيـ عمى غيرىـ ،إذ يعيشوف مف إعالة بواسطة
شخص أو أكثر .وفي دراسة بحثية عف مدى كفاية الدخل الشيري لسد تكاليف المعيشة اتضح أف
( )% 57.3مف المبحوثيف أفادوا أف دخميـ يسد تكاليف الحياة البسيطة مف مأكل ومشرب فقط ،في حيف
كانت نسبة ( )%42.7منيـ ال تكفي مدخوالتيـ لمجاراة الحياة (مصعب.)240 :2003 ،
كذلؾ كانت أوضاع البلجئيف الفمسطينييف الذيف يسكنوف المبلجئ والدور الحكومية المجانية والذيف
يشكموف ما نسبتو ( )%63مف مجموع الفمسطينييف في العراؽ ،حيث يعانوف مف ىبوط في الدخل وىبوط في
المستوى المعيشي مقارنة بأوضاع الفمسطينييف الوافديف (كيواف ،)131 :2007 ،والذيف قدموا إلى العراؽ ال
طمباً لمجوء ،وانما بحثاً عف عمل ،كذلؾ معدؿ األجور لمعامميف مف البلجئيف والذي يقل عف معدؿ أجور
العامميف الوافديف (مصعب.)240 :2003 ،
وسبب آخر ليذا التبايف والفرؽ في المستوى المعيشي بيف البلجئيف والوافديف ىو أف البلجئيف الذيف
ىاجروا إلى العراؽ ىـ مف مجتمع زراعي ولكنيـ فقدوا أرضيـ وزراعتيـ وسكنوا في المدف الرئيسية في
العراؽ ،ما أجبرىـ عمى مزاولة الميف الخفيفة التي ال تحتاج إلى ميارة خاصة ،كالباعة المتجوليف ،وعماؿ
المتاجر ،وباعة الخضار ،وعماؿ البناء والمقاىي والمطاعـ الصغيرة ،وسائقي سيارات األجرة ،والجباة في
الباصات وغير ذلؾ مف الميف الخفيفة (كيواف.)131 :2007 ،
وىذا يفسر سبب اتساع دائرة الفقر لدى البلجئيف الفمسطينييف ،حيث تشير األرقاـ إلى أف نحو
( )%80مف األسر الفمسطينية تعاني مف دخل منخفض نسبياً ،وأف ( )%16ىـ مف ذوي الدخل المتوسط،
و( )%4فقط مف ذوي المستوى األفضل مف سابقييـ (مصعب.)141 :2003 ،
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وكاف لمحصار الدولي عمى العراؽ بالغ األثر عمى دخل األسرة الفمسطينية ،حيث ال يتعدى ()50
دوال اًر بعد انخفاض قيمة العممة العراقية (كريـ .)217 :2010 ،وىناؾ مشكمة تتمثل في غياب فرص العمل
وشبح البطالة المنتشرة بيف حممة الشيادات الجامعية (ماكوفسكي .)41 :2001 ،كذلؾ فإف أعداداً كبيرة مف
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ كانت تعاني مف البطالة بما في ذلؾ ذوي الحرؼ الصغيرة ذات الدخل
المحدود (مصعب.)241 :2003 ،
كما أف الوضع االقتصادي المتدىور في ظل الحصار ،وانييار قيمة الدينار في العراؽ عكس نفسو
عمى وضع البلجئيف الفمسطينييف االقتصادي ،والذي أصبح في حالة يرثى ليا ،وخاص ًة أولئؾ الذيف كانوا
يعمموف في سمؾ الوظيفة الحكومية ،والذيف يعتمدوف فقط عمى الراتب الذي فقد قيمتو الشرائية نتيجة لمتضخـ
وفقداف الدينار العراقي لقيمتو أماـ الدوالر ،إذ بمغ الراتب الشيري لمموظف في بعض األحياف ما قيمتو ()3
دوالرات لمشير الواحد .وكاف مف تداعيات الحصار ارتفاع نسبة البطالة في صفوؼ البلجئيف الفمسطينييف
وازدياد عدد الذيف فقدوا فرص عمميـ ،وذلؾ إما بفعل تسريحيـ مف وظائفيـ أو تركيـ ليذه الوظائف بفعل
الرواتب المتدنية عمى ٍ
وضع أفضل (أبو السعود.)2009/5/23 ،
أمل منيـ بالحصوؿ عمى
ٍ
كما انتشرت ظاىرة تشغيل األوالد ،إذ لـ تغط حصص التمويف التي كانت توزعيا الدولة المتطمبات
الغذائية لؤلسرة الفمسطينية والعراقية ،فأشارت معطيات التقرير االقتصادي العربي الموحد لعاـ  ،2000إلى
أف ( )%11( – )%3مف إجمالي األوالد بيف ( )14 -10عاماً مف العمر في العراؽ كانوا يعمموف في سوؽ
العمل العراقية ،األمر الذي يؤدي إؿ انعكاسات اجتماعية عمى األسرة والمجتمع الفمسطيني والمجتمع العراقي
في الوقت نفسو (السيمي ،)12 :2002 ،فقد رافق ىذا الوضع االقتصادي المتأزـ تأثيرات اجتماعية مثل ارتفاع
نسبة العنوسة في وسط الشباب مف كبل الجنسيف وذلؾ بسبب العزوؼ عف الزواج بسبب كمفتو العالية وىذا
خمق مشاكل اجتماعية عديدة ،وارتفاع نسبة الطبلؽ ،وتدني المستوى التعميمي (أبو السعود.)2009/5/23 ،
ثانياً :أوضاع التعميم:
يعد التعميـ أحد الجوانب القميمة المشرقة في حياة البلجئيف الفمسطينييف ،واف كاف ال يخمو مف المعاناة.
ويظير ىذا الجانب تمسؾ البلجئيف بالتعميـ وحرصيـ عميو عمى الرغـ مف ظروفيـ الصعبة (عيتاني؛ مناع،
ُ

.)87 :2010

وفي العراؽ منحت الحكومة العراقية البلجئيف الفمسطينييف حقوقاً تساوي حقوؽ العراقييف تماماً ال فرؽ
بينيـ ،فقد كاف الطالب الفمسطيني يتعمـ مجاناً في كل مراحل التعميـ :االبتدائية واإلعدادية والثانوية
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والجامعية ،وتوفر لو مخصصات دراسية وزي مدرسي مجاناً (زقوت .)81-80 :2015 ،وقد أدت التسييبلت
المقدمة مف الحكومة العراقية إلى رفع نسبة التعميـ وانخفاض نسبة األمية بيف البلجئيف (صالح ،وآخروف،

 )9 :2009فقد تراجعت األمية حتى كادت شبو معدومة بعد أف كانت ( )%6.54بيف الذكور و ()%23.23
بيف اإلناث في بدايات السبعينات مف القرف الماضي (ماكوفسكي ،)41 :2001 ،ثـ بمغت نسبتيا ( )%14عاـ
 ،1982ثـ ( )%10.5عاـ ( 1989قدسية.)46-45 :1997 ،
رغـ ذلؾ فقد أظيرت دراسة بحثية أجريت في العاـ  ،1986انخفاض معدالت الطمبة في الشيادات
الثانوية ،واستنتجت الدراسة أف األوضاع االقتصادية غير المبلئمة ،واضطرار الطمبة إلى الجمع بيف العمل
والدراسة ،إضافة إلى الظروؼ السكنية البائسة التي يعيشيا الفمسطينيوف في المبلجئ ،كل ذلؾ يفسر ىذه
الحالة المتمثمة في انخفاض معدالت النجاح الدراسي (مصعب.)239-238 :2003 ،
وكانت الحكومة العراقية تخصص سنوياً عشريف منحة دراسية في جامعاتيا لمطمبة البلجئيف الذيف يتـ
اختيارىـ عف طريق لجنة ثبلثية مف و ازرة التربية والتعميـ ومديرية شؤوف البلجئيف الفمسطينييف ومنظمة
التحرير الفمسطينية (قدسية46 :1997 ،؛ مصعب ، )238 :2003 ،وبمغ عدد الطبلب الذيف استفادوا مف ىذه
المنح حتى العاـ  1970 -1969ما مجموعو ( )130طالباً وطالبة (قدسية.)46 :1997 ،
أما بالنسبة لمتعميـ الجامعي في عيد الرئيس صداـ حسيف ،فقد كاف الفمسطينيوف في العراؽ تشمميـ
مجانية التعميـ ويقبموف في الجامعات العراقية ،مف خبلؿ طريقتيف:
األولى :التنسيب إلى الجامعات مع الطمبة العراقييف.
الثانية :التنسيب عف طريق الحزب والقيادة القومية واالتحاد العاـ لطمبة فمسطيف ،ىذا باإلضافة إلى المقاعد
التي تمنح لمنظمة التحرير الفمسطينية وفصائميا ،السيما جبية التحرير العربية بوصفيا أحد أذرع حزب
البعث (المبيض.)2010 ،
وتقدـ الحكومة العراقية منذ سنوات الثمانينات مف القرف الماضي ( )50منحة دراسية لمنظمة التحرير
الفمسطينية بكل فصائميا ،و( )30منحة لمفمسطينييف الذيف غادروا الكويت إثر حرب الخميج عاـ ،1991
بينما تحظى جبية التحرير العربية عمى ( )200منحة دراسية كل عاـ ،منيا ( )85منحة لطمبة فمسطيف مف
الضفة والقدس وقطاع غزة (ماكوفسكي.)41 :2001 ،
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وكانت الحكومة العراقية تمنح الطالب الفمسطيني ،مصروفات خاصة تقدر ب( )50دينا اًر عراقياً
شيرياً ،باإلضافة إلى ثمف الكتب الجامعية وتأميف السكف لمطالب ،وينطبق ىذا عمى جميع الطبلب
الفمسطينييف القادميف إلى العراؽ لمدراسة مف داخل الضفة وقطاع غزة واألردف ودوؿ الخميج العربية .وقد
منعت ىذه االمتيازات بعد حرب الخميج عاـ  1991وأصبح الطالب الفمسطيني ُيعامل معاممة الطالب العربي

القادـ مف األقطار األخرى ،ويدفع الرسوـ الجامعية بالعممة الصعبة (الدوالر) والتي يصعب عمى الفمسطيني
أف يوفرىا ألنيا تساوي آالؼ الدنانير العراقية ،مما حدا بالكثيريف إال ترؾ مقاعد الدراسة قبل تخرجيـ مف
الجامعة (قدسية.)49 :1997 ،
كما دفع الوضع االقتصادي الناتج عف الحصار وازدياد متطمبات المعيشة والتي باتت أكثر إلحاحاً مف
ذي قبل ،ودعت الحاجة الكثير مف الطمبة الفمسطينييف لترؾ المقاعد الدراسية وااللتحاؽ بركب العمل بغرض
تأميف ظروؼ معيشتيـ ،وذلؾ لـ يقف عند حدود البالغيف فقط ،بل شمل األطفاؿ أيضاً ،وقد أدى ىذا إلى

ارتفاع نسبة العمالة في صفوؼ األطفاؿ  -كما سبقت اإلشارة – وازدياد ظاىرة التسرب مف المدارس (أبو

السعود ،)2009/5/23 ،فموال الحصار الذي ُفرض عمى العراؽ منذ  ،1990بجميع أنواعو لتحسنت مستويات
التعميـ بيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ (السيمي.)11 :2002 ،
ثالثاً :األوضاع الصحية:
كما أسمفنا وبعد استثناء البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف مناطق عمل وكالة الغوث الدولية
(األونروا) وبالتالي مف االستفادة مف خدماتيا ،فقد تعيدت الحكومة العراقية باإلشراؼ الكامل عمى شؤونيـ
وتقديـ الخدمات البلزمة ومف ضمنيا الخدمات الصحية.
ويعامل جميع العرب المقيميف في العراؽ ومف ضمنيـ الفمسطينيوف معاممة المواطف العراقي فيما يتعمق
ُ

بالخدمات الصحية ،حيث يتمقى البلجئوف الفمسطينيوف الرعاية الطبية المجانية مثميـ مثل المواطف العراقي(أبو

زيد.1)2016/12/17 ،
وتقدـ الحكومة العراقية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ نظاـ رعاية صحية شاممة وكاممة .واضافة إلى
نظاـ الرعاية الصحية المقدـ مف قبل الحكومة العراقية فإف مكتب منظمة التحرير الفمسطينية بالتعاوف مع
السفارة الفمسطينية في بغداد يقوماف باإلشراؼ عمى عيادات ومراكز صحية ،حيث تقدـ خدمات صحية شبو
مجانية لمفمسطينييف والعراقييف عمى حد سواء بمعدؿ ( )500مريض يومياً في بغداد ،مف خبلؿ مركز طبي
1

ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/17معد/مازنأبوزٌدمدٌرعامالمخٌماتبمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة .
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(جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطينية) والذي يعمل فيو أكثر مف ( )20طبيباً في مختمف التخصصات الطبية،
ُيموؿ ىذه المركز إلى جانب السفارة الفمسطينية ،اليبلؿ األحمر الفمسطيني ومفوضة البلجئيف ،ومنظمات

حكومية واقميمية ودولية تقدـ مساعدات عينية ،لكنيا غير ممزمة بتقديـ الدعـ الدائـ (مصعب-237 :2003 ،

 .)238وىناؾ مصدراف لؤلدوية ،المصدر األوؿ :مفوضية البلجئيف التي تؤمف حصة ( )10,000مريض
لكل ( )3أشير ،وتتضمف ىذه الحصة بعض األدوية المتوفرة وليس ما يحتاجو المريض فعمياً .المصدر
الثاني :شراء اليبلؿ األحمر الفمسطيني لؤلدوية مف السوؽ المحمي واعادة بيعو لممريض بسعر التكمفة ،إال أف
ىناؾ ىوة واسعة بيف ما ىو متوفر مف أدوية وما يحتاجو المرضى ،إلى جانب ذلؾ ىناؾ معاناة حقيقية
لمرضى األمراض المزمنة؛ إذ ناد اًر ما يتـ تأميف الكمية البلزمة لعبلجيـ (الجباريف.)2007/2/10 ،
وقد وصف الدكتور أنور العواودة مدير المركز الطبي الحالة الصحية لمفمسطينييف قائبلً :أف الوضع
مأساوي بسبب الحصار الذي ُفرض عمى العراؽ والذي لـ يميز بيف العراقي والفمسطيني ،أضف إلى ذلؾ
صعوبة سفر البلجئ الفمسطيني لمخارج مف أجل العبلج ،حيث ال مجاؿ لمحصوؿ عمى في از أو تأشيرة دخوؿ
إلى أي بمد عربي آخر .وأضاؼ العواودة أف ( )%95مف المرضى الذي يقصدوف المستشفى ،ال يجدوف
العبلج المناسب ليـ ،وحتى في حالة توافر الدواء فإف ىناؾ جوانب أخرى لممشكمة مثل :التغذية،
االضطرابات النفسية ،التوتر ،والخوؼ مف المستقبل المجيوؿ (مصعب.)238-237 :2003 ،
أضف إلى ذلؾ ما يعانيو عدد كبير مف البلجئيف الفمسطينييف في الع ارؽ مف انعكاسات صحية ونفسية
ناتجة عف األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،والسكف غير المبلئـ خاصة مف الناحية الصحية.
ٍ
جانب
وفي نياية الحديث عف األوضاع االقتصادية واالجتماعية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وفي
آخر ،بقي أف نشير إلى أنو عموماً عمى الصعيد االجتماعي ومع مرور السنوات خبلؿ فترات المجوء ،
اختفى في الشتات التمييز بيف األسر الفبلحية والبدوية والمدنية أو الحضرية ،فالواقع أف البلجئيف
الفمسطينييف تحولوا إلى أسر حضرية بعد اندماجيـ في اقتصاديات المدف العربية .ولـ يبق مف تأثير عمى
صعيد النسق القيمي لمخمفية الفبلحية أو البدوية ،وخصوصاً مع أفراد الجيميف الثاني والثالث الذيف ولد
معظميـ خارج فمسطيف (سرحاف )172 – 171 :2005 ،وىذا ما انطبق إلى حد كبير عمى أسر البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ .لكف عمى الرغـ مف ذلؾ وكما أورد (العراقي )2006/12/18 ،حافع المجتمع
الفمسطيني في العراؽ عمى عاداتو وتقاليده االجتماعية ،وظل مترابطاً متماسكاً تجد فيو الشخصية الفمسطينية
واضحة رغـ تعاقب األجياؿ .إف ما يميز الفمسطينييف في كل أقطار الميجر أنيـ حافظوا عمى ىويتيـ
الفمسطينية وبكل جوانب ىذه الشخصية ،وال يستثنى مف ذلؾ البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،إذا لـ نقل أف
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ىذا األمر نجده مترك اًز أكثر مف أي ٍ
دولة أخرى رغـ قمة العدد؛ فمف دخل إلى التجمعات الفمسطينية في بغداد

شعر أنيـ خرجوا مف ديارىـ منذ فترٍة قريبة ،فالميجة الفمسطينية الفبلحية بقيت موجودة واألكبلت الفمسطينية
القديمة الزالت تطبخ والعادات والتقاليد الفمسطينية ظمت مترسخة (العراقي .)2006/12/18 ،ورغـ أنو ونتيجة
لنظاـ السكف الجماعي الذي اتخذتو و ازرة العمل والشؤوف االجتماعية ظيرت كثير مف اآلثار االجتماعية
السمبية بطبيعة الحاؿ ،لكف بقي البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ محافظيف عمى مبادئيـ وتراثيـ وعاداتيـ،

ٍ
بكتمة واحدة
واتصفوا بالحشمة والمحافظة عمى دينيـ ووالئيـ ألرضيـ المغتصبة وقضيتيـ ،وكانوا أشبو

وعائمة متماسكة السيما في أماكف تجمعاتيـ (الشعباف.)2012/1/16 ،
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المبحث الرابع
األنشطة السياسية والجماىيرية
أوالً :النشاط السياسي:
كاف البلجئوف الفمسطينيوف الذيف ىاجروا إلى العراؽ مف الفبلحيف البسطاء الذيف لـ يعرفوا األحزاب
السياسية ولـ ينخرطوا فييا ،لذلؾ لـ يحمموا معيـ إلى العراؽ أية أفكار حزبية أو سياسية (كيواف)132 :2007 ،

كما أف السمات الريفية التي ميزت المجتمع الفمسطيني في العراؽ ،واحتفاظو بجميع خصائص شخصيتو
بإيجابياتيا وسمبياتيا والراسخة في وعيو وتجاربو ،حالت دوف ذوبانو في المجتمع العراقي ،وبالتالي انعزاؿ
البلجئيف الفمسطينييف في تجمعاتيـ السكنية ،إال أف ذلؾ لـ يمنعيـ مف المشاركة االيجابية في الحياة
السياسية والوطنية (مصعب.)244 :2003 ،
النشاط السياسي قبل تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية :1964
بعد نكبة  1948كاف مف الطبيعي أف ينخرط الفمسطينيوف في النشاطات السياسية وأف يتوزعوا بيف
األحزاب العربية الموجودة ،وأف يسيموا أحياناً في إيجاد أحزاب أخرى جديدة .وبالنسبة لبلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ فقد وجدوا في الناصرية ما يحقق آماليـ القومية والوطنية فاجتذبت اىتماميـ (مصعب:2003 ،

 ،)244وانخرط جزء منيـ بحركة القومييف العرب والحركات الدينية مثل حركة اإلخواف المسمميف وحزب
التحرير والحزب الشيوعي (صالح ،وآخروف.)14 :2009 ،
وكاف قبل مجيء منظمة التحرير الفمسطينية إلى العراؽ ،مكاتب لمييئة العربية العميا بقيادة الحاج أميف
الحسيني والتي كانت تشرؼ عمى فوج التحرير الفمسطيني في زمف الرئيس العراقي عبد الكريـ قاسـ (كيواف،

 ،)133-132 :2007وىو أوؿ فوج عسكري مف فمسطينيي العراؽ تشكل في العاـ  ،1959وفور تشكيمو انضـ
إليو ( )300جندي و( )50ضابطاً مف الفمسطينييف ،وقد انخرطت أعداد كبيرة منيـ في جيش التحرير
الفمسطيني فور تشكيمو (مصعب.)244 :2003 ،
النشاط السياسي بعد تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية:
بدأت المرحمة الميمة في الحياة السياسية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بعد أف تبمورت الحركة
السياسية الفمسطينية وأخذت طابعاً خاصاً بيا عبر تشكيل منظمة التحرير الفمسطينية وانطبلقة الثورة
الفمسطينية (صالح ،وآخروف ،)15 -14 :2009 ،حيث كانت العراؽ مف الدوؿ العربية التي دعمت وتبنت
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تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في أيار /مايو  ،1964حيث بدأت المنظمة منذ ذلؾ التاريخ بممارسة
نشاطيا (ماكوفسكي .)43 :2001 ،وفي ىذه المرحمة شيدت ساحة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تغي اًر
ممحوظاً في طبيعة وشكل االنتماء السياسي ألبنائيـ ،والتحقوا بكافة الحركات الفمسطينية وعمموا ضمف أطرىا
السياسية والعسكرية (صالح ،وآخروف.)10 :2009 ،
وقد شارؾ البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ في نضاالت الشعب الفمسطيني وانضموا إلى فصائل
العمل الوطني الفمسطيني منذ عاـ  1964وقدموا طواؿ الفترة الممتدة منذ العاـ المذكور أكثر مف ()265
شييداً (السيمي.)12 :2002 ،
وبعد انطبلؽ حزب البعث العربي االشتراكي وتوليو السمطة في العراؽ شكل تنظيمياً فمسطينياً أسماه
جبية التحرير العربية ،كاف يمثل الوجو الفمسطيني في الحزب (صالح ،وآخروف .)14 :2009 ،ويمكف القوؿ بأف
طبيعة االنتماء السياسي لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قد تغيرت بعد ظيور حزب البعث وتوليو السمطة،
وذلؾ ألف الكثير مف الحركات السياسية التي كانت موجودة تـ حظرىا ،ولـ يكف الفمسطينيوف بعيديف عف جو
المبلحقة واالعتقاؿ أو القتل في بعض األحياف نتيجة النتماءاتيـ السياسية (صالح ،وآخروف.)14 :2009 ،
وبعد أف كاف البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ مف أقل جماعات المجوء تسيُّساً وقدرة عمى الحركة
والتنظيـ فقد تـ في عيد الرئيس العراقي صداـ حسيف استيعابيـ في حزب البعث االشتراكي مف خبلؿ مكتب
"تنظيـ فمسطيف في القيادة القومية" لتأطيرىـ وادماجيـ في البنية السياسية لممجتمع العراقي (المبيض.)2010 ،
كما شارؾ معظـ الفمسطينييف العامميف في العراؽ بدفع ضريبة التحرير وقدرىا ( )%3مف الراتب،
تستقطع كل شير لمصمحة الصندوؽ القومي الفمسطيني ،وذلؾ بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 22
آب /أغسطس  1964تحت رقـ ( )130والذي طبق بأثر رجعي اعتبا اًر مف  1تشريف أوؿ /أكتوبر ،1964
وقد عدؿ ىذا القرار ليشمل كل إنساف فمسطيني يعمل في العراؽ سواء أكاف موظفاً حكومياً أو موظفاً في
شركة أو يعمل باألعماؿ الحرة (كيواف.)133 :2007 ،
وعموماً شيدت العبلقات الفمسطينية العراقية حاالت مد وجزر عكست نفسيا عمى حرية العمل
السياسي لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ (صالح ،وآخروف .)15 :2009 ،كما أف التنظيمات الفمسطينية لـ
تحظى جميعيا بنفس القدر مف االىتماـ والرعاية مف قبل الحكومة العراقية ،حيث اختمفت نظرة الحكومة
العراقية ليذه التنظيمات حسب توجيات ىذه التنظيمات وحسب تجاوبيا وتعاطييا مع السياسة العراقية في
المنطقة ،واقترابيا أو بعدىا األيديولوجي مف الحزب الحاكـ في العراؽ.
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وكانت جميع فصائل منظمة التحرير الفمسطينية تمتمؾ مقرات مركزية في العراؽ وتتمتع نسبياً بحرية
العمل بيف صفوؼ البلجئيف الفمسطينييف ،وتحديداً حركة فتح ،والجبية الديمقراطية ،والجبية الشعبية ،وجبية
النضاؿ الشعبي الفمسطيني ،وجبية التحرير الفمسطينية ،وجبية التحرير العربية ،بينما كاف يحظر نشاط
فصيميف مف فصائل منظمة التحرير الفمسطينية ىما :الجبية الشعبية القيادة العامة ،ومنظمة الصاعقة التي لـ
تعمل في العراؽ إال لفترة محدودة عاـ  ،1969بينما تمتع التنظيـ الفمسطيني لحزب البعث وجناحو العسكري
جبية التحرير العربية برعاية كبيرة مف قبل الحكومة والحزب في العراؽ (ماكوفسكي.)43 :2001 ،
وقبل حرب الخميج  ،1991كاف يتواجد في العراؽ العديد مف التنظيمات الفمسطينية السياسية
والعسكرية ،وقد شاركت ىذه التنظيمات مع قوات الجيش العراقي في الدفاع عف العراؽ في حربو ضد قوات
التحالف األمريكية األوروبية ،وىذه التنظيمات ىي:
 .1جيش التحرير الوطني الفمسطيني (قوات األقصى) التابعة لقيادة منظمة التحرير الفمسطينية.
 .2حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح).
 .3جبية التحرير العربية التابعة لحزب البعث العراقي.
 .4جبية التحرير الفمسطينية.
 .5جبية النضاؿ الشعبي (كيواف.)133 :2007 ،
وفي مرحمة الحقة سمحت الدولة العراقية لبعض التنظيمات الفمسطينية بالتواجد عمى أراضييا وذلؾ مف
خبلؿ فتح مكاتب رسمية ليا ،ولكف مع اإلبقاء بعدـ السماح ليا بالعمل وسط الجاليات الفمسطينية بالشكل
الذي كانت تريده تمؾ التنظيمات .كما قامت الدولة العراقية بالسماح لحركة حماس بالتواجد عمى أراضييا،
ولكف دوف اإلعبلف عف ذلؾ بشكل رسمي (صالح ،وآخروف.)15 :2009 ،
التنظيمات الفمسطينية التي تواجدت عمى الساحة العراقية:
 .1حركة التحرير الوطني الفمسطيني -فتح :انتمى إلييا الكثير مف فمسطينيي العراؽ ،وكاف ليا مقر
رسمي في منطقة الكرادة ببغداد ،اقتحمتو القوات األمريكية بعد سقوط العراؽ.
 .2حركة فتح المجمس الثوري :وىي حركة انشقت عف حركة فتح بدعـ مف العراؽ ،كاف يقودىا صبري
البنا (أبو نضاؿ) ،انحسر تأثير ىذا التنظيـ وأغمقت مكاتبو في العراؽ عمى إثر انحسار تأييد الدولة لو
ووفاة أبو نضاؿ.
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 .3جيش التحرير الوطني الفمسطيني "قوات األقصى" :تشكل مف القوات الفمسطينية التي خرجت مف لبناف
بعد االجتياح اإلسرائيمي عاـ  ،1982وبعد إقامتو بمدة قصيرة ،التحق في صفوفو عدد مف فمسطينيي
العراؽ .وبعد اتفاقيات أوسمو عاد الجزء األكبر مف قوات األقصى إلى األراضي الفمسطينية ومف
ضمنيـ مف التحق في صفوؼ ىذه القوات مف الجئي فمسطينيي العراؽ ،في حيف بقي ما ُسمي

بػ"مؤخرة قوات األقصى".

 .4الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف :وتواجدت في العراؽ ضمف السياؽ العاـ لتواجد التنظيمات
الفمسطينية ،وتميزت عبلقتيا مع الحكومة العراقية ما بيف ٍ
شد وجذب واغبلؽ لمكاتبيـ أو تسفيرىـ.

 .5الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف :وتواجدت عمى األراضي العراقية منذ بداية التواجد الفمسطيني ىناؾ،
وتميزت عبلقتيا مع الحكومة العراقية بعدـ االستقرار ،إذ سمح ليا حيناً بالتواجد ومنعت حيناً آخر مع
إبعاد أفرادىا عف العراؽ.
 .6جبية التحرير الفمسطينية :وكانت عبلقتيا مع الحكومة العراقية تشيد صعوداً وىبوطاً في درجة الوفاؽ
والخبلؼ ،إال أف العبلقة شيدت تطو اًر ممحوظاً وذلؾ تبعاً لئلقامة الدائمة ألمينيا العاـ الراحل أبو
العباس في العراؽ.
 .7جبية التحرير العربية :وىي تنظيـ الدولة وكاف يتمتع بكافة االمتيازات مف دعـ مادي ومعنوي وحرية
العمل في صفوؼ الفمسطينييف في العراؽ.
 .8جبية النضاؿ الشعبي :وكاف تواجد ىذا التنظيـ بيف الفمسطينييف محدوداً ،وذلؾ بحكـ أف ىذا التنظيـ
كاف مف أصغر التنظيمات.
 .9حركة المقاومة اإلسبلمية – حماس :وبدأ نشاطيا عمى األراضي العراقية قبيل سقوط نظاـ صداـ
حسيف ،وذلؾ دوف اإلعبلف الرسمي عف ذلؾ كما أسمفنا.
 .10حركة الجياد اإلسبلمي :وينطبق تصنيف ىذه الحركة ووضعيا بيف الفمسطينييف في العراؽ مع وضع
حركة حماس (صالح ،وآخروف.)16 – 15 :2009 ،
ثانياً :النشاط النقابي والجماىيري:
شارؾ البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ في العمل النقابي والجماىيري مف خبلؿ تأسيس وتشكيل
بعض الروابط والمجاف واالتحادات ،بيدؼ خدمة القضية الفمسطينية (صالح ،وآخروف ،)17 :2009 ،حيث
أنشئت رابطة أبناء فمسطيف في العراؽ وذلؾ مف أجل رعاية أبناء فمسطيف المقيميف في العراؽ ،ومف أجل
العمل عمى إظيار القضية الفمسطينية عراقياً وعربياً ودولياً .وكاف شعار الرابطة "إننا عائدوف" (كيواف:2007 ،
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 .)133وكانت ىذه الرابطة أوؿ رابطة أسسيا الفمسطينيوف وذلؾ عاـ  ،1960وتـ حل ىذه الرابطة عاـ
( 1961صالح ،وآخروف.)17 :2009 ،
وقد انتظـ الشباب الفمسطيني في العراؽ في نقابات واتحادات فمسطينية عدة فرعية تابعة لمنقابات
ولبلتحادات الفمسطينية الرئيسية التابعة لمنظمة التحرير الفمسطينية .فكاف االتحاد العاـ لطمبة فمسطيف والذي
برز عاـ  ،1963ثـ أعيد تشكيمو مف جديد عاـ  ،1965ثـ االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية في العراؽ ،والذي
تأسس عاـ  ،1966ثـ تحوؿ عاـ  1966إلى لجنة المرأة الفمسطينية ،ثـ إلى رابطة المرأة الفمسطينية عاـ
 ،1970وفي عاـ  1970أيضاً ظير االتحاد العاـ لممعمميف الفمسطينييف -رابطة العراؽ .وبإشراؼ مف
منظمة التحرير الفمسطينية شكمت االتحادات األربعة ما أطمق عميو اسـ "المجمس القطري لبلتحادات
الفمسطينية في العراؽ" مف أجل تنسيق األنشطة في كافة المجاالت ،ثـ تشكمت في السنوات البلحقة نقابات
عدة كانت تابعة لمنقابات المينية الرئيسية الممثمة في المجمس الوطني والمجمس المركزي التابعيف لمنظمة
التحرير الفمسطينية (كيواف.)134 – 133 :2007 ،
كما تشكمت عدة نقابات منيا االتحاد العاـ لمميندسيف الفمسطينييف ،والمجنة األولمبية الفمسطينية،
ومنظمة األشباؿ والزىرات ،واالتحاد العاـ لمفنانيف الفمسطينييف ،ونقابة األطباء ونقابة الميندسيف ونقابة
المحاميف واالتحاد العاـ لمكتاب والصحفييف (صالح ،وآخروف.)17 :2009 ،
أما فيما يتعمق بالنشاط الرياضي والشبابي ففي عاـ  1973تأسس المجمس األعمى لمشباب والرياضة
باإلضافة إلى نادي حيفا الرياضي بإشراؼ منظمة التحرير الفمسطينية ،وقد تولى المجمس اإلشراؼ الكامل
عمى النشاطات الشبابية ،الرياضية ،والكشفية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .حيث كاف لممجمس مقر رسمي
مسجل يحتوي عمى ممعب لكرة القدـ ،وقاعات رياضية أللعاب كرة السمة ،المصارعة ،الكاراتيو ،كماؿ
األجساـ ،إلى جانب حدائق مختمفة .وكاف لممجمس فريق كرة قدـ يمعب في دوري الدرجة الممتازة .وفي عاـ
 1997أنشأ النادي مسابح لمصغار والكبار ،مما سمح لمشباب بتمثيل فمسطيف في المحافل الدولية والعربية
(الجباريف.)2007/2/10 ،
ثالثاً :النشاط الثقافي:
عاش البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ أوضاعاً خاصة وفي تجمعات شبيية بالمخيمات الفمسطينية
الموجودة في مناطق المجوء األخرى ،وقد ساعد ذلؾ في اإلبقاء عمى بعض العادات والتقاليد في مجاؿ

84

األفراح واألتراح ،كذلؾ حافظت التجمعات الفمسطينية في العراؽ عمى الذاكرة الجماعية لبلقتبلع ،وذكريات
الوطف المتعددة (السيمي.)12 :2002 ،
لكف ىناؾ خاصية ميزت الحركة الثقافية لدى فمسطينيي العراؽ مف سائر المجتمعات الفمسطينية في
البمداف العربية األخرى ،أال وىي أف نسبة المثقفيف البارزيف كانت ضئيمة لمغاية ،كذلؾ المؤسسات الثقافية
ظمت محدودة جداً ،فحتى منتصف السبعينات لـ يتوافر بيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ العدد الكافي
لتشكيل فرع التحاد الكتاب والصحفييف الفمسطينييف الذي كاف يتطمب ( )8أشخاص كحد أدنى الكتماؿ
النصاب ،وشمل ىذا النقص الفنانيف التشكيمييف والفنوف الشعبية والمسرحية (مصعب .)239 :2003 ،ويعود
ىذا النقص في المؤسسات الثقافية لدى الفمسطينييف في العراؽ إلى قمة أعداد الفمسطينييف في العراؽ بالنسبة
ألعداد الفمسطينييف في أماكف أخرى ،كما أف الفمسطينييف يشكموف أقمية بالنسبة لمجموع الشعب العراقي.
ولذلؾ فإف عدد األدباء والكتاب الفمسطينييف في العراؽ ظل محدوداً (قدسية.)46 :1997 ،
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الخاتمة:
في نياية ىذا الفصل مف دراستنا وبعد أف تعرفنا عمى أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قبل
األزمة العراقية  ،2003فقد اتضح لنا أنو رغـ بعض االمتيازات 1التي حصموا عمييا والتي في حقيقتيا حقوؽ
بموجب القانوف الدولي واإلنساني ،ورغـ أف أوضاعيـ كانت أفضل مف أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في
البمداف األخرى في العديد مف األمور ،كمجانية التعميـ ،والسكف المجاني ،واتاحة الفرصة لموظائف الحكومية،
وما إلى ذلؾ مف االمتيازات التي ال يمكف إنكارىا؛ إال أنيـ لـ يكونوا منعميف أو مرفييف كما يعتقد الكثيروف،
بل عاشوا أوضاعاً صعبة خاصة في مسألة السكف واف كاف مجانياً ،إضافة إلى القيود القانونية والق اررات التي
كانت تكبميـ في العمل واإلقامة والسفر والتممؾ ،وأما بالنسبة لما كاف يثار بيف الفينة واألخرى حوؿ المساواة
في المعاممة بيف الفمسطيني والعراقي ورغـ وجود ق اررات واضحة بيذا الشأف إال أف التمكؤ في التنفيذ مف قبل
موظفي الدولة العراقييف ،وكثرة التعديبلت واالستثناءات عمى تمؾ الق اررات أفقدتيا جزء كبير مف قيمتيا.
ناىيكـ عف الوضع االقتصادي المتردي الذي عاشو الكثير مف البلجئيف الفمسطينييف ،أضف إلى ذلؾ أف
أوضاعيـ ساءت بعد الحصار الذي ُفرض عمى العراؽ عاـ  ،1990والذي تأثر بو الفمسطيني والعراقي عمى

ٍ
حد سواء.

أوضاع ممتازٍة ور ٍ
فاىية ىو أمر مبالغ فيو .وال تُقاس األوضاع عمى
أماـ ىذه الحقائق فإف الحديث عف
ٍ
ٍ
منعمة ىنا أو ىناؾ ،بل عمى أوضاع غالبية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،كما ال تُقاس األوضاع
أس ٍرة
ٍ
بحبوحة مف العيش بل عمى مجمل الفترات التي عاشوىا ،فقد عاش
عل فترٍة بعينيا كاف البلجئوف فييا في
البلجئوف الفمسطينيوف إجماالً وحتى قبل األزمة العراقية ( - )2003كما رأينا  -ظروفاً صعبة ،وبعدىا
ظروفاً أصعب بل وغاية في الصعوبة كما سنرى في الفصوؿ القادمة مف ىذه الدراسة.

1

حٌنماألولامتٌازاتفالممصودهنا،تلنالحموقوالتسهٌالتالتً ُمنِحوهافًبعضاألموروالتًجعلتأوضاعهمفًبعضالجوانبأفضلربما
منأوضاعالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنفًالدولالعربٌةاألخرى،ولمأكنألصدعلىاإلطالقبأنهاامتٌازاتعنالمواطنالعرالً.التضىالتنوٌهنظراً
ألهمٌةهذهالمسألة،وكٌؾأسًءاستؽاللهافٌمابعدمنلبلبعضاألطراؾالعرالٌةوبُولِػفٌها؛لتألٌبالمواطنالعرالًعلىالالجبٌنالفلسطٌنٌٌن.
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الفصل الثالث
السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في العراق في ظل األزمة العراقية


المبحث األول :األزمة العراقية ( :)2015 -2003طبيعتيا ومظاىرىا.



المبحث الثاني :محددات السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في العراق.



المبحث الثالث :السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في العراق في ظل األزمة العراقية.
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مقدمة:
اء الخارجية منيا أو الداخمية بشكل دائـ بالمعطيات التي توفرىا
تتأثر سياسة أي دولة مف الدوؿ سو ً
ظروؼ الببلد االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية .وفي العراؽ انعكست األزمة الناتجة عف االحتبلؿ
األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003وما ارتبط بيا مف تداعيات (سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية) بشكل كبير
ومباشر عمى سياسات العراؽ الخارجية والداخمية ،ومف ضمنيا سياسة العراؽ تجاه البلجئيف الفمسطينييف
المتواجديف عمى أراضييا.
وبطبيعة الحاؿ لـ تكف سياسة العراؽ تجاه البلجئيف الفمسطينييف سياس ًة عراقي ًة خالصة؛ فالسياسة
العراقية في مجمميا في تمؾ الفترة ،ونتيج ًة لتشابكات وتعقيدات الوضع الجديد الذي فرضتو ظروؼ االحتبلؿ
وتداعياتو ،لـ يكف ينطبق عمييا في بعض األحياف معنى سياسة بالمعنى الدقيق ،وانما كانت في جزء منيا
مجرد دور عراقي مرسوـ ضمف سياسات قوى أخرى .وبالتالي كانت السياسة العراقية تجاه البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ما ىي إال مزيج ما بيف سياسة عراقية ،وما بيف تنفيذ لسياسات اآلخريف .وفي أحياف
أخرى لـ تكف ال سياسة عراقية وال دور عراقي ،وانما كاف وقوؼ الطرؼ العراقي في موقف العاجز أماـ
سياسات وأدوار اآلخريف.
ونظ اًر لتعقيدات وتداخبلت الوضع العراقي الداخمي ،ولتعدد الجيات والقوى صاحبة النفوذ داخل وخارج
الحكومة العراقية ،والتي تتشابؾ وتتداخل في عبلقات وارتباطات بالحكومة ومراكز صنع القرار فييا ،فإنو مف
الصعب عند دراسة السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ الفصل التاـ بيف السياسة العراقية
الرسمية وما بيف السياسات غير الرسمية.
وق بل الحديث عف السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية البد
مف التعرؼ عمى ماىية تمؾ األزمة وما ىي طبيعتيا وأىـ مظاىرىا ،وىذا ما سيتـ التعرؼ عميو في المبحث
األوؿ مف ىذا الفصل ،لنقوـ بعدىا ببياف المحددات والعوامل المؤثرة عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ عموماً خبلؿ الفترات المختمفة ،وذلؾ كمدخل ضروري لمحديث عف ىذه السياسة في
ظل األزمة ،وىذا ما سيتـ تناولو في المبحث الثاني مف ىذا الفصل ،ليتـ الحديث بعدىا بشكل مفصل عف
السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية  ،وطبيعة وشكل ىذه السياسة
وذلؾ في المبحث الثالث واألخير.
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المبحث األول
األزمة العراقية ( :)2015 -2003طبيعتيا ومظاىرىا

أوالً :طبيعة األزمة العراقية (:)1024 -1002

ٍ
لسمسمة مف األزمات المتبلحقة والمترابطة .والتي تأثر بيا البلجئوف
تعرض العراؽ في تاريخو المعاصر

الفمسطينيوف في العراؽ مثميـ مثل باقي مكونات المجتمع العراقي ،وكاف لتمؾ األزمات تداعياتيا عمى
أوضاعيـ المعيشية وعمى سياسة الحكومات العراقية تجاىيـ .لكف ما ييمنا بالدرجة األولى في ىذا المقاـ ىو
األزمة العراقية مف  ،2015 – 2003والناتجة عف الغزو واالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003وتداعيات
ىذا االحتبلؿ عمى جميع مكونات المجتمع العراقي في شتى المجاالت ،تمؾ األزمة التي أفرزت واقعاً جديداً
كاف لو انعكاساتو عمى أوضاع البلجئيف الفمسطينييف المتواجديف عمى أرض العراؽ.
الغزو األمريكي لمعراق ( :)2003الدوافع واألىداف:
العراؽ مستيدؼ منذ بداية تاريخو .حيث كاف مطمع كل القوى العالمية لما يتمتع بو مف ثروات نفطية
وزراعية ،ولما يتمتع بو الشعب العراقي مف ميزات في تاريخو القديـ والحديث ألنو باني الحضارة العربية
واإلسبلمية .فكاف استيدافو إليقاؼ تقدمو وبنائو عمى قاعدة عممية وصناعية ،وخاصة عندما بدأ العراؽ يتجو
لبناء قوتو الفكرية وانشاء مصانع وبناء التنمية ،وكأف اتجاه العراؽ نحو ذلؾ أثار قمق الدوؿ الكبرى وخاصة
(إسرائيل) .إف الغزو األمريكي لمعراؽ لو ىدفو األوؿ وىو إخراج العراؽ مف المعادلة االستراتيجية العربية ومف
األمف القومي العربي .وكذلؾ السيطرة عمى ثرواتو ،ولموقعو االستراتيجي .وأىـ مف ذلؾ ىو تيديده لمكياف
الصييوني .مما جعل العراؽ نقطة المحور األمريكي اإلسرائيمي في تدميره ،وخاصة قوتو العسكرية التي
تنامت وأصبحت تعتمد عمى عممائو الذيف بنوا ىذه القوة (العموجي.)2006/02/13 ،
إف تحطيـ قوة وقدرات العراؽ كاف ييدؼ باألساس إلى التحكـ في مسارات الصراع واعادة ضبط
التوازنات لصالح (إسرائيل) ،وتقميـ أظافر قوة عربية كانت اندفاعاتيا التصاعدية تمثل محاولة جدية لممساس
بموازيف الصراع العربي – اإلسرائيمي ،التي تحرص قوى عديدة في مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية عمى
تثبيت معادالتيا وفق وضعية التفوؽ اإلسرائيمي (سويمـ.)21-20 :2006 ،
ومف األىداؼ الحقيقية وراء الغزو األمريكي لمعراؽ كسر روح المقاومة والتمرد عمى التبعية األمريكية
والييمنة اإلسرائيمية في المنطقة ،وىذا يتطمب مف الواليات المتحدة القضاء عمى مراكز وبؤر المقاومة عمى
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الصعيديف الرسمي والشعبي كما ىو الحاؿ في العراؽ .وبالتالي تحقيق الغزو المعنوي ،الذي يكوف مفتاحاً
لغزو معنوي لمشعوب العربية واإلسبلمية وربما غيرىا مف الشعوب (كنعاف .)74-73 :2014 ،ورأينا ما فعمتو
القوات األمريكية يوـ سقوط بغداد مف إسقاطيا لتمثاؿ الرئيس العراقي صداـ حسيف عمى مرأى العالـ ،كذلؾ
الطريقة والتوقيت المذاف تـ فييما إعداـ الرئيس العراقي يوـ عيد األضحى ،وما كاف لذلؾ مف دالالت رمزية
وتأثير كبير عمى معنويات الشعوب العربية عموماً ،ومحاولة لكسر روح المقاومة لدى أحرار العالـ.
ُيبلحع مما تقدـ أف مصمحة (إسرائيل) كانت حاضرًة بقوٍة في دوافع وأىداؼ الغزو األمريكي لمعراؽ،

كما لـ يعد س اًر الرغبة اإلسرائيمية والتشجيع بل والعمل عمى الدفع باتجاه شف تمؾ الحرب .ذكر (سويمـ،
 )2006أنو مع اقتراب موعد شف الحرب كثفت الحكومة اإلسرائيمية مف اتصاالتيا مع اإلدارة األمريكية

يح لو خبلؿ الحرب
بيدؼ تعجيل الضربة وعدـ التردد فييا (سويمـ .)22-21 :2006 ،كما قاؿ شاروف في تصر ٍ
عمى العراؽ" :كانت فرحة الييود اإلسرائيمييف لسقوط بغداد أعظـ مف فرحة األمريكاف أنفسيـ وأف (إسرائيل)

استعدت أكثر مف أي ٍ
دولة ليذه الحرب ،رغـ عدـ مشاركتيا الفعمية في الحرب" (الحوراني (أ).)226 :2010 ،
النتائج المباشرة لمغزو األمريكي لمعراق:
وكاف لمغزو األمريكي لمعراؽ عاـ  2003العديد مف النتائج واآلثار المباشرة أبرزىا:
 .1االحتالل األمريكي لمعراق ،وسقوط النظام العراقي:

احتمت بغداد في  9نيساف /أبريل  ،2003وأُعمف رسمياً عف احتبلؿ القوات األمريكية لمعاصمة
حيث ُ
العراقية ،وانتيت رسمياً حقبة نظاـ الرئيس صداـ حسيف (العبيدي .)59 :2011 ،وباحتبلؿ العراؽ وسقوط
النظاـ العراقي أصبح الباب مفتوحاً أماـ المزيد مف األحداث والتفاعبلت ،فمـ يقتصر األمر عمى مجرد
احتبلؿ وسقوط نظاـ – مع عدـ التقميل مف أىمية ذلؾ – بل كاف ىذا بداية لمرحمة جديدة تحمل في طياتيا
الكثير لمعراؽ ولمعراقييف ،وكذلؾ لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ كجزء مف مكونات المجتمع العراقي
وكأصحاب قضية مف أكثر القضايا تأث اًر بالتغيرات والتحوالت اإلقميمية والدولية.
 .2سقوط اآلالف من الضحايا:
في تقريرىا الذي صدر في  20تشريف الثاني /نوفمبر  ،2004أكدت منظمة "النسيت" ()LANCET
البريطانية أف عدد ضحايا الغزو األمريكي لمعراؽ وما حدث مف عمميات عسكرية أثناء االحتبلؿ يتجاوز
( )100,000قتيل ،وعزت المنظمة سقوط القسـ األكبر مف ىؤالء الضحايا جراء العمميات العسكرية لمقوات
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المحتمة (العبيدي ،)115 :2011 ،وىذا العدد مف الضحايا يعني أف ىناؾ أضعافيـ مف الجرحى ،والمئات إف لـ
يكف اآلالؼ مف المعاقيف ممف بترت أجزاء مف أجساميـ بفعل اآللة الحربية.
 .3تدمير البنى التحتية:
إف أي أرقاـ لقيمة التدمير الذي حصل في البنى التحتية بفعل الحرب غير متوافرة ،لكف باإلمكاف
االستعانة بتقديرات البنؾ الدولي لتكاليف إعادة اإلعمار والبناء ،لمتعبير عف قيمة التدمير في البنى التحتية.
ووفقاً لتقديرات البنؾ الدولي فإف البنى التحتية والزراعية والموارد المائية ستحتاج إلى ( )272بميوف دوالر في
الفترة ( 2007 – 2004كوزؾ؛ والستف.)104 :2015 ،
ىذا إضافة إلى تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية بشكل كبير والتي كانت نتيجة حتمية وطبيعية
لما خمفتو الحرب مف خسائر مادية وبشرية ،وتدىور في األوضاع األمنية ،مما أثر عمى مجمل األوضاع
داخل العراؽ.
كانت ىذه أىـ النتائج المباشرة لمغزو األمريكي لمعراؽ ،لكنيا لـ تكف سوى بداية األزمة العراقية التي
ىي أكبر وأعمق بكثير مف ىذه النتائج ،فاألزمة الحقيقية واألكبر تمثمت في التداعيات التي ترتبت عمى
االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ،والواقع الجديد الذي أممتو ظروؼ ما بعد االحتبلؿ وعمى جميع المستويات.
فبعد االحتبلؿ وسقوط النظاـ العراقي بدأت مرحمة جديدة في تاريخ العراؽ ،وعمى جميع المستويات
األمنية والسياسية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية (اليوسف .)11 :2007 ،ىذه المرحمة الجديدة بما
حممتو مف تغيرات عمى كافة الصعد شكمت في مجموعيا األزمة العراقية التي لـ تقتصر عمى جانب معيف،
وبالتالي ال يمكف تسميتيا مثبلً باألزمة السياسية ،رغـ شموليا لمجوانب السياسية ،وال باألزمة األمنية ،وال
االقتصادية ،وال الثقافية أو االجتماعية؛ فيي خميط بيف ىذا كمو ،فيي باختصار أزمة شاممة ومعقدة تتداخل
فييا جميع الجوانب ،فيي في حقيقتيا كتمة مف األزمات المجتمعة المترابطة والمتداخمة في أسبابيا ومظاىرىا
وآثارىا وتداعياتيا ،والتي غطت شتى مجاالت الحياة وشممت مكونات المجتمع العراقي برمتو.
ثانياً :مظاىر األزمة العراقية ()1024 -1002
تمثمت األزمة العراقية الشاممة ( )2015 -2003في أزمات عديدة عمى جميع األصعدة وعمى كل
المستويات السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ،وفي شتى القطاعات .وكاف ليا العديد مف المظاىر
أىميا:
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 .1الييمنة األمريكية عمى العراق:
بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ في  9نيساف /أبريل  2003تـ تعييف السفير األمريكي بوؿ بريمر
حاكماً لمعراؽ (العبيدي ،)93 :2011 ،مف خبلؿ تعيينو مدي اًر مدنياً لسمطة مؤقتة عينتيا دولة االحتبلؿ أسمتيا
(سمطة االئتبلؼ المؤقتة) .وتولى بريمر ممارسة كافة السمطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) في العراؽ
(الجبوري ،)2007 ،واتخذ عدة إجراءات لتشكيل مجمس إداري محمي يكوف
غطاء سياسياً لمق اررات األمريكية،
ً
حيث تـ تشكيل مجمس الحكـ العراقي االنتقالي في  13تموز /يوليو ( 2003العبيدي.)83 :2011 ،
وتماشياً مع ق اررات مجمس األمف بنقل السمطة مف االحتبلؿ إلى سمطة عراقية ،فقد تـ تشكيل حكومة
عراقية (المصدر نفسو .)84 :وأعمنت سمطة االحتبلؿ في  30حزيراف /يونيو  2004عف قياميا بتسميـ "السيادة"
لتمؾ الحكومة العراقية المؤقتة .وفي الوقت الذي كانت فيو القوات األمريكية متواجدة عمى اإلقميـ العراقي بعد
تغيير اسميا مف قوات االحتبلؿ إلى قوات متعددة الجنسيات رحب مجمس األمف الدولي "بانتياء االحتبلؿ
وانتياء وجود سمطة االئتبلؼ المؤقتة ،وبأف العراؽ سيؤكد مف جديد سيادتو الكاممة" (الجبوري .)2007 ،وىنا
أتساءؿ كيف ُيرحب مجمس األمف الدولي بما أسماه "انتياء االحتبلؿ" في الوقت الذي ما زالت فيو القوات

األمريكية متواجدة ومنتشرة في كافة ربوع العراؽ؟ وعف أي سيادة يتـ الحديث لحكومة معينة مف قبل
االحتبلؿ .لكف عموماً بعد ما ُسمي بنقل السيادة انتيت فترة الحكـ األمريكي المباشر لمعراؽ ،وبدأت مرحمة
الحكـ العراقي الخاضع لبلحتبلؿ ولمييمنة األمريكية.

وكما ذكر (حسيف ،وآخروف )2004 ،نجحت اإلدارة األمريكية في تحقيق أوؿ أىدافيا مف تمؾ الحرب،
وشرعت بالفعل في تحقيق أىدافيا األخرى ،وفي مقدمتيا تنصيب نظاـ جديد مو ٍ
اؿ ليا يحافع عمى مصالحيا
ويحقق ليا الييمنة التي تريدىا (حسيف ،وآخروف.)363 :2004 ،
وبعد االنسحاب األمريكي مف العراؽ بقي التدخل األمريكي ولـ يتوقف ،بل كاف ىذا التدخل في بعض

األحياف بر ٍ
ٍ
وبطمب مف الحكومة العراقية نفسيا.
غبة بل
 .2النظام السياسي الطائفي:

كاف أوؿ مجمس مؤقت لمحكـ أسسو المندوب األمريكي في العراؽ بريمر تـ عمى أساس طائفي واثني،
وفق محاصصة عرقية وطائفية (التيامي )2015/5/29 ،استندت عمى تقديرات خاصة بسمطة االحتبلؿ حوؿ
النسب السكانية لمكونات الشعب العراقي (العبيدي .)83 :2011 ،وبعد أف تـ تشكيل مجمس الحكـ عمى أساس
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طائفي وعرقي ،وبنسب وضعتيا سمطة االحتبلؿ األمريكي ،ظير جمياً غمبة الطائفة الشيعية عمى غيرىا،
وابراز القومية الكردية عمى سواىا في صنع القرار والثقل السياسي ،حتى انتقل ذلؾ لجميع المؤسسات
والو ازرات والدوائر الرسمية شيئاً فشيئاً (اليوسف.)19 :2007 ،
وعمى الرغـ مف أف الدستور العراقي الجديد لـ ينص صراح ًة عمى توزيع السمطة وفقاً لممكونات
الطائفية ،فقد ثبتت الممارسات التي سادت في العراؽ اليوية الطائفية باعتبارىا فئة سياسية ،وركزت تمؾ
المقاربة عمى إيجاد ممثميف طائفييف أكثر مف تركيزىا عمى التغمب عمى االنقسامات الطائفية .وتـ تقسيـ
المناصب السياسية األساسية في الببلد بيف الجماعات الثبلث الكبرى ،حيث ُخصص منصب الرئيس

لؤلكراد ،ومنصب رئيس الوزراء (األقوى في العراؽ) لمشيعة ،ومنصب رئيس البرلماف لمسنة .كما عززت
النظـ االنتخابية التي تستند إلى التمثيل النسبي والقوائـ الحزبية الطائفية السياسية (أبو عيدة.)84 :2015 ،

ووزعت مقاعد الحكومة وفق أوزاف تساوي نسب المكونات السياسية في مجمس النواب ،بل وتـ إنزاؿ ىذه
ُ
التقسيـ عمى مستوى وكبلء الو ازرة (لكل وزير ثبلثة وكبلء :عربي– سني ،وشيعي ،وكردي) ،والى مستوى
المستشاريف الموزعيف في انتمائيـ عمى القوى السياسية وفق األوزاف النسبية في مجمس النواب ،بل وتـ تقسيـ
إدارة المديريات العامة في كل و ازرة بيف القوى السياسية (عطواف.)9 :2011 ،
عموماً فالممارسة الطائفية كاف ليا أثر سمبي عمى الدولة العراقية بحيث منعتيا مف تحقيق كياف
مستقل ،وبالتالي صعوبة تأسيس الصرح المؤسساتي لمدولة الحديثة المنشودة ،والتي يمكف مف خبلليا أف
يعيش فييا كل العراقييف بمختمف تموقعاتيـ المذىبية واإلثنية واأليديولوجية ،كما أثرت سمباً أيضاً عمى
المجتمع العراقي بإبقائو مشتتاً ورازحاً تحت الصراع واالقتتاؿ الطائفي بإيعاز مف القوى الدولية واإلقميمية ذات
المصالح بالمنطقة (التيامي.)2015/3/29 ،
 .3االنفالت األمني وانتشار المميشيات المسمحة:
شيد العراؽ بعد سقوط بغداد مباشرًة حالة فراغ أمني كبير ،نتجت بداي ًة عف انييار المنظومة العسكرية

واألمنية التابعة لمنظاـ العراقي السابق وتشتتيا .ولـ تقتصر حالة الفوضى واالنفبلت األمني عمى األياـ
األولى التي أعقبت سقوط بغداد ،بل استمرت ىذه الحالة حتى غدت أبرز مظاىر مرحمة ما بعد نظاـ الرئيس
صداـ حسيف ،واف تفاوتت حدتيا ما بيف فترة وأخرى.
ولعل قياـ سمطة االحتبلؿ األمريكي بحل الجيش العراقي والقوى األمنية األخرى والغاء و ازرة الدفاع
كاف السبب األبرز لتمؾ الحالة .حيث أف غياب جيش عراقي قوي وأجيزة أمنية قوية ماسكة بزماـ األمور،
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أفسح المجاؿ أماـ أخذ القانوف باليد ،واعتماد كل جماعة سواء كانت طائفة أو حزباً أو تنظيماً أو قبيمة عمى
نفسيا في توفير األمف ليا وألفرادىا ،كذلؾ حماية مصالحيا وتنفيذ أجنداتيا أو أجندات مف يقف خمفيا.
وأسيـ ذلؾ في إعطاء فرصة لتشكيل وبروز الكثير مف التنظيمات العسكرية والمميشيات المسمحة ،والتي كاف
ار ىامة وبارزًة أثرت عمى مجريات األحداث في العراؽ في ىذه المرحمة ،وكاف أبرزىا:
ليا أدو اً
 التنظيمات والجماعات اإلسالمية المسمحة:
ظيرت التنظيمات والجماعات اإلسبلمية المسمحة في العراؽ بشكل واضح بعد االحتبلؿ األمريكي عاـ
 ،2003حيث نشطت بداي ًة في أعماؿ المقاومة ضد قوات االحتبلؿ األمريكي ،لتنخرط بعد ذلؾ شيئاً فشيئاً
في الصراع الطائفي السني الشيعي .ويعتبر تنظيـ "الدولة اإلسبلمية" (تنظيـ الدولة) أىـ ىذه التنظيمات عمى
اإلطبلؽ ،لما كاف لو مف دور كبير وبارز في قمب الموازيف في العراؽ رأساً عمى عقب.
وكاف تنظيـ الدولة يسمى "تنظيـ الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ" الذي ُيعرؼ اختصا اًر بػ"داعش"،

وىو تنظيـ مسمح يتبع األفكار السمفية الجيادية ،وييدؼ أعضاؤه – حسب اعتقادىـ – إلى إعادة "الخبلفة
اإلسبلمية وتطبيق الشريعة" ،وزعيـ ىذا التنظيـ ىو أبو بكر البغدادي .1وقد انبثق ىذا التنظيـ مف تنظيـ
القاعدة في العراؽ الذي أسسو وبناه أبو مصعب الزرقاوي (ويكيبيديا.)2016/10/24 ،
 المميشيات الشيعية:
ويعود تاريخ والدة بعض ىذه المميشيات إلى ما قبل الغزو األمريكي لمعراقي في  ،2003بينما ساىمت
األوضاع المضطربة والتعقيدات التي رافقت إسقاط نظاـ الرئيس صداـ حسيف في والدة بعضيا اآلخر،
وجميعيا تتمتع بقدرات مالية وبشرية كبيرة ،ومعظميا تتمقى الدعـ مف إيراف (الجزيرة نت .)2014/9/8 ،وقد كاف
ليذه المميشيات دور كبير في تأجيج الصراع الطائفي في العراؽ وتصاعده واستمراريتو ،كذلؾ االستيداؼ
المباشر لبلجئيف الفمسطينييف في أماكف تواجدىـ في العراؽ .وتعتبر كل مف مميشيا جيش الميدي ،وفيمق
بدر ،وبعد ذلؾ مميشيات الحشد الشعبي أبرز تمؾ المميشيات.
 .4ازدياد النفوذ والتدخل الخارجي:
اتسمت فترة ما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ( )2003ببيئة داخمية عراقية مواتية لمتدخل والتأثير
الخارجي في الشأف الداخمي ،مقابل قصور واضح في قدرات العراؽ عمى التأثير المتبادؿ ،حتى أصبح
1

أبوبكرالبؽدادي،إبراهٌمعوادإبراهٌمعلًالبدريالسامرابًوشهرتهأبوبكرالبؽدادي،التحكبكلٌةالشرٌعةاإلسالمٌةفًجامعةبؽدادوحصل
منهاعلىالبكالورٌوسوبعدهاالماجستٌرثمالدكتوراهفًالدراساتالمرآنٌة(وٌكٌبٌدٌا .)2516/15/24،
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الوضع الداخمي العراقي ميداناً لتصارع اإلرادات الدولية واإلقميمية المختمفة (السعيدي.)5–4 :2010 ،
فباإلضافة إلى ىيمنة الواليات المتحدة وقواتيا ،كاف الزدياد النفوذ والتدخل الخارجي مظاىر عدة أىميا:
أ .الدور اإلسرائيمي عمى أرض العراق:
لـ تكتف (إسرائيل) بالدور الذي لعبتو قبل الغزو األمريكي مف تحريض ،وتنسيق واعداد لمحرب ،بل
تعدى ذلؾ إلى أدوار أخرى ،مف أىميا :شراء الييود ألر ٍ
اض بشماؿ العراؽ ،والعمل عمى إقامة دولة كردية،
وتدريب القوات األمريكية بالعراؽ ،واالستفادة مف خبرة االحتبلؿ في فمسطيف في التصدي لممقاومة العراقية،
والمشاركة في الو ازرات العراقية عبر الشركات والمستشاريف الصياينة ،وسعي الييود إلى استعادة ممتمكاتيـ
في العراؽ ،بل والمشاركة في تعذيب المعتقميف العراقييف (سويمـ .)4 :2006 ،فبعد تعزيز (إسرائيل) لوجودىا
في إقميـ ك ردستاف العراؽ بعد تكريس الحكـ الذاتي ىناؾ عقب حرب الخميج الثانية ،زادت (إسرائيل) بعد
االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ مف كثافة وجودىا المخابراتي ،ليس فقط في كردستاف العراؽ ،بل أيضاً في باقي
أنحاء العراؽ مستغم ًة في ذلؾ الفراغ السياسي ،واالضطراب األمني ،وحالة الفوضى التي تسود العراؽ
(المصدر نفسو .)14 :حيث أفسح الوضع الناتج عف االحتبلؿ المجاؿ بعد ذلؾ لممؤسسات اإلسرائيمية –
االستخبارية والدفاعية والسياسية واالقتصادية – لترسيخ أقداميا داخل العراؽ (المصدر نفسو.)7 :
ب .ازدياد التدخل والنفوذ اإليراني:
بعد زواؿ النظاـ العراقي السابق ،أصبحت الفرصة مواتية إليراف لزيادة نفوذىا وتدخميا في الشأف
العراقي .في الوقت الذي رأت فيو إيراف أف تدخميا وزيادة نفوذىا أصبحا ضرورة ممحة لتفادي المخاطر
وتحقيق مزيد مف المصالح في ظل الواقع الجديد.
ولعبت إيراف دو اًر بار اًز في التحكـ في صنع القرار السياسي العراقي ،والتأثير عمى األوضاع الداخمية
في المجتمع العراقي ،والخارجية في عبلقاتو اإلقميمية والدولية ،فضغطت عمى حمفائيا السياسييف في الساحة
السياسية العراقية بأف يكوف ليا مف خبلليـ ق ار اًر في التحكـ بمفاصل الحياة السياسية ،مف خبلؿ صياغة
الدستور ،ودفع قياداتيا ومرجعياتيا الشيعية بالمشاركة في االنتخابات واحتبلؿ مناصب قيادية في البرلماف
ومراكز حساسة في الدولة ،وبناء األجيزة السياسية واألمنية بما يتوافق مع مصالح إيراف االستراتيجية في
العراؽ مف جية ودوؿ اإلقميـ مف جية ثانية (العبيدي .)82 :2011 ،كما عممت عمى تدعيـ وجودىا في العراؽ
مف خبلؿ تمتيف عبلقاتيا مع المميشيات الشيعية التي تمدىا بالسبلح مقابل الحصوؿ عمى والئيا مستقببلً.
واألىـ قدرة تمؾ المميشيات عمى دحر خصوميا في عراؽ المستقبل والبقاء في السمطة (المصدر نفسو.)80 :
95

كما سعت إيراف إلى تطوير دائرة واسعة مف الجماعات المسمحة ،لمحاولة الضغط عمى القوات
األمريكية والقوات البريطانية واستنزافيا عسكرياً لمغادرة العراؽ ،مف أجل صد احتماالت ىجوـ أمريكي عمى
إيراف بسبب برنامجيا النووي ).(katzman,13/8/2010: 2
ويقدر تعداد ىذه المميشيات بنحو ( )120,000مسمح ،لتتفوؽ بذلؾ عمى الجيش العراقي الذي يعاني
تراجعاً في القدرات واألداء والروح المعنوية ،وقد تضاءؿ تعداده بعد ىزيمة الموصل 1التاريخية ليبمغ نحو
( )48,000جندي وفقاً لمسؤوليف عراقييف وأمريكييف .ويشكل ىذا االتساع والنفوذ في دور المميشيات ،ترسيخ
لسيطرة إيراف عمى العراؽ عمى نحو كبير بحيث يصعب فيما بعد الحد مف سطوتيا وىي التي أعمنت الوالء
لطيراف (.)The Washington Post: 15/2/2015
وتشير وثائق "ويكيميكس" التي نشرتيا قناة الجزيرة أف إيراف حاضرة في المشيد العراقي ،ولكف عمى
نحو سري عبر تيريب السبلح إلمداد األحزاب والمنظمات الشيعية الموالية ليا ،وخصوصاً جيش الميدي
التابع لمقتدى الصدر ،ومنظمة بدر الجناح العسكري لممجمس األعمى اإلسبلمي العراقي بقيادة عبد العزيز
الحكيـ .وقد ذكرت التقارير السرية أسماء عمبلء تقوؿ أنيـ ضباط مخابرات إيرانيوف كانوا يعمموف بشكل
يومي في العراؽ ،وأف بعضيـ متورط في شف ىجمات بالصواريخ عمى المنطقة الخضراء 2عبلوة عمى إقامة
نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرؼ عمييا عناصر أمف إيرانيوف بوجود عناصر مف "جيش
الميدي" و"منظمة بدر" (العبيدي.)117 :2011 ،
يذكر أف عدداً غير محدود مف المستشاريف والمقاتميف اإليرانييف يقوموف بالقتاؿ في العراؽ وتحديداً في
مواقع تضـ مقدسات شيعية .وقد أرسمت إيراف تعزيزات لممساعدة عمى صد تقدـ مقاتمي تنظيـ الدولة نحو
بغداد عاـ  2015تمبية لطمب مف الحكومة العراقية وزعماء شيعة (الجزيرة نت.)2015/1/4 ،
 .5الحرب األىمية الطائفية:
بإمعاف النظر قميبلً فيما سبق الحديث عنو مف مظاىر األزمة العراقية نجد أف مظاىر ىذه األزمة مف
ىيمنة أمريكية ،ونظاـ سياسي عراقي طائفي ،وانفبلت أمني وانتشار لممميشيات المسمحة ،وازدياد التدخل
والنفوذ الخارجي .كل ذلؾ بأسبابو ونتائجو كاف لو عبلقة مباشرة بالحرب األىمية واستم ارريتيا وتصاعدىا.
1

هزٌمةالموصل،فًحزٌرانٌ/ونٌو 2514عندماانهارالجٌشالعرالًأمامتمدممماتلًتنظٌمالدولةوتمكنوامنالسٌطرةعلىمدٌنةالموصل.
2
المنطمةالخضراء،هواالسمالشابعللحًالدول ًفًبؽداد،العراق،أنشأتهالواتالتحالؾالدولٌةالتًؼزتالعراقعام،2553وتبلػمساحتها
2
تمرٌبا ً()15كم فًوسطبؽداد.وبدأاسمهابالظهورمعلٌامالحكومةالعرالٌةاالنتمالٌة.والمنطمةالخضراءهًمنأكثرالموالعالعسكرٌةتحصناً
فًالعراق،وهًممرالدولةمن  حكومةوجٌش،إلىجانباحتوابهاعلىممرالسفارةاألمرٌكٌةوممراتمنظماتووكاالتحكومٌةوأجنبٌةلدول
أخرى .
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شكمت الحرب األىمية في العراؽ دائرة واسعة اشتركت فييا أطراؼ محمية وقوى دولية ساىمت بشكل
كبير في إذكاء ىذه الحرب وزيادة توترىا ،واشراؾ أطراؼ عديدة بطريقة أو بأخرى في ىذه الدائرة .إذ تتجاذب
األطراؼ الرئيسية( :إيراف ،والواليات المتحدة ،والقاعدة ،وأجيزة الدولة ،والمميشيات المتعددة) أسباب إشعاؿ
[وتصاعد] ىذه الحرب ألسباب مختمفة (العبيدي.)110 :2011 ،
وكاف في اندالع موجة العنف واستمرارىا فرصة ذىبية لتغمغل تنظيـ الدولة وغيره مف التنظيمات
المتشددة ،وقد ساعد عمى ذلؾ توافر السبلح واستمرار نشاط التنظيمات المسمحة مف السنة والشيعة (ىبلؿ،

 .)19 :2014أضف إلى ذلؾ أف حل وتسريح ضباط وجنود الجيش العراقي السابق وكذلؾ إصدار قانوف
"اجتثاث البعث" والذي أسفر عف إقصاء اآلالؼ مف كبار موظفي الحكومة العراقية ألنيـ بعثيوف دفع ذلؾ
أعداداً كبيرة مف ضباط الجيش العراقي السابقيف وموظفي الحكومة المقصييف ،أف يصبحوا مرشحيف طبيعييف
لمتجنيد مف قبل التنظيمات المتشددة ،كما أف عدداً غير قميل مف قيادات تنظيـ الدولة ىـ ضباط سابقوف في
الجيش العراقي المنحل ،وبعضيـ ذوو خمفية دينية باألصل (حسيب.)14 :2016 ،
وقد استغل تنظيـ الدولة الظروؼ الموضوعية لمعراقييف في ظل اتجاه البغدادي زعيـ التنظيـ لبلستفادة
مف ضباط الجيش العراقي (مركز عكا لمدراسات اإلسرائيمية .)20 :2014 ،وقد كاف لدى أبو بكر البغدادي نائباف
اثناف عراقياف ىما :أبو عمي األنباري الذي كاف سابقاً لواء في الجيش العراقي ،وىو مف الموصل ،والثاني ىو
أبو مسمـ التركماني الذي كاف "مقدـ" في االستخبارات العسكرية لمرئيس صداـ حسيف ).(Atwan, 2015: 44
كما استفاد البغدادي مف سياسة التفاوض مع العشائر ،فمكنت ىذه الظروؼ "تنظيـ الدولة" مف شف
ىجمات مسمحة ،اشتدت ذروتيا في يناير ( 2014مركز عكا لمدراسات اإلسرائيمية .)20 :2014 ،وفي تطور سريع
لؤلحداث تمكف تنظيـ الدولة [حزيراف /يونيو  ]2014مف السيطرة عمى مدينة الموصل – ثاني أكبر مدينة
عراقية – تبلىا السيطرة عمى عدة محافظات عراقية ىي صبلح الديف وجزء مف ديالي واألنبار (مركز صناعة

الفكر لمدراسات واألبحاث ،)8 :2015 ،مما دفع المرجع الديني الشيعي عمى السيستاني إلى إطبلؽ "فتوى الجياد"
منتصف حزيراف /يونيو  ،2014فقاـ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عمى إثرىا بتشكيل ىيئة أطمق
عمييا اسـ "ىيئة الحشد الشعبي" ونظـ المتطوعيف ضمف سرايا ووحدات عسكرية بواقع ( )32,000شخص
ارتفع عددىـ إلى ( )100,000مقاتل ،وظل في تصاعد ليصل إلى ( )120,000مقاتل يتوزعوف عمى ()53
مميشيا ،وقد تحولت تمؾ المميشيات إلى القوة األساس في الحرب ضد تنظيـ الدولة بعد أف تحولت القوات
النظامية إلى قوات ثانوية أو صورية (المختار .)2015/7/24 ،وفي آب /أغسطس  2014دخمت الواليات
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المتحدة األمريكية الحرب ضد تنظيـ الدولة مف خبلؿ تحالف دولي ،حيث شنت ضربات جوية ضد التنظيـ
والتنظيمات القريبة منو (جرجس.)34 :2016 ،
وفي  22كانوف األوؿ /ديسمبر  2015بدأت العمميات العسكرية إلنياء سيطرة تنظيـ الدولة عمى
مدينة الرمادي [والمناطق التي سيطر عمييا] ،شارؾ في ىذه العمميات كل مف قطاعات الجيش واألمف
والشرطة المحمية لمحافظة األنبار ،إضافة إلى قوات عشائرية محمية سنية ،والمصحوبة بفرقة "مكافحة
اإلرىاب" ،كما يدعـ ىذه العمميات غطاء جوي مف قبل التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية
(خولي .)2015/12/26 ،وال زالت المعارؾ مستمرة في العراؽ في مناطق عدة حتى تاريخ إعداد ىذه الدراسة
واألمور مرشحة لممزيد.
 .6تدىور األوضاع االجتماعية واالقتصادية:
ارتبطت المشكبلت االجتماعية التي طرأت عمى المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ األمريكي عاـ ،2003
بنتائج الغزو األمريكي والصراعات المستمرة وتردي األوضاع األمنية ،وىذا االرتباط مصدره التداعيات
الناجمة عف قضية األمف عمى الوضع االجتماعي لممواطف العراقي ،فأضحى غياب األمف سبباً لكثير مف
المشكبلت االجتماعية مثل :ارتفاع نسبة اليتامى ،وارتفاع نسبة األرامل ،ارتفاع نسبة البطالة ،وازدياد عدد
الميجريف إلى داخل وخارج العراؽ (سبع؛ دمحم ،)50–49 :2010 ،كما تسبب االحتبلؿ والمتغيرات السياسية
واألمنية في توسيع الشرخ االجتماعي بيف المكونات العراقية ،بمعنى أف االنقساـ السياسي تسبب في تداعيات
اجتماعية عديدة يصعب عمى المجتمع التخمص منيا (عطواف.)15 :2011 ،
وشيد الوضع االجتماعي نقص واضح في الخدمات الرئيسة المقدمة لممواطنيف العراقييف ،فقد مارست
حكومات االحتبلؿ ومف بعدىا الحكومات العراقية أقسى أنواع الفساد ،وفشمت عمى الرغـ مف كل الموارد
الم الية التي توافرت ليا في تقديـ الخدمات الضرورية لممواطف العراقي مف أمف وكيرباء وصحة ومياه نقية
(حسيب.)8 :2014 ،
وعمى الرغـ مف مضي [أكثر مف] ( )10سنوات عمى االحتبلؿ ،ورغـ الموارد المالية التي توافرت
لمعراؽ مف عوائد النفط ،التي بمغت حصيمتيا (الميزانية) نحو ( )120مميار دوالر عاـ  ،2013كما تقدر
ميزانية عاـ  2014بنحو ( )150مميار دوالر ،فإف النظاـ العراقي الحالي الغارؽ في الفساد لـ يستطع توفير
الحد األدنى مف األمف والخدمات الضرورية لمعراقييف (المصدر نفسو.)9 :
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المبحث الثاني
محددات السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في العراق
تأثرت السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ خبلؿ العقود الماضية بالعديد مف
المحددات والعوامل التي أثرت عمييا بشكل مباشر وغير مباشر ،وبدرجات متفاوتة أيضاً.
وقد عاصر البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ منذ بداية تواجدىـ عمى أرض العراؽ عاـ  1948العديد
مف الحكومات العراقية المختمفة في توجياتيا وسياساتيا ،كما مر العراؽ بالعديد مف األزمات السياسية منيا
واالقتصادية ،إضافة إلى ما حدث مف تغيرات وتوترات في عبلقات العراؽ الخارجية سواء عمى المستوى
اإلقميمي أو الدولي  ،والحروب والصراعات الداخمية منيا والخارجية ،وطريقة تعامل القوى اإلقميمية والدولية
مع العراؽ طيمة تمؾ الفترة ،كل ىذا مثمما أثر عمى أوضاع العراؽ وسياساتيا الداخمية والخارجية أثر حتماً
عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف.
ونظ اًر لخصوصية قضية البلجئيف الفمسطينييف عموماً وارتباطاتيا العربية واإلقميمية والدولية،
ولخصوصية وضع العراؽ نفسو وتعقيدات وتداخبلت العوامل والمؤثرات الداخمية والخارجية المؤثرة عمى
السياسات العراقية ،فإنو يصعب الفصل تماماً بيف المحددات الداخمية والخارجية التي أثرت عمى السياسة
العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،حيث االرتباط والتداخل الشديد بيف تمؾ المحددات.
عمى أية حاؿ ىناؾ العديد مف المحددات المؤثرة عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ ،أىميا:
أوالً :الق اررات العربية:
بعد أف تعرض أبناء الشعب الفمسطيني لمتيجير واالقتبلع إثر نكبة عاـ  ،1948بدأ الحراؾ الدولي
والعربي لعبلج النتائج المترتبة عمى ىذه النكبة (العمي .)2010/9/15 ،ولقد طورت األقطار العربية مف جانبيا
حموالً مف خبلؿ جامعة الدوؿ العربية لتسييل األوضاع السكنية والمعيشية لبلجئيف الفمسطينييف في األقطار
العربية التي تستضيفيـ (حنفي.)74 :2014 ،
وشرعت جامعة الدوؿ العربية باتخاذ بعض الخطوات العممية والتوجييية لتنظيـ الوجود الفمسطيني في
دوليا مف خبلؿ إصدار العديد مف الق اررات واالتفاقيات الصادرة عف مجالسيا المختمفة .ففي عاـ 1952
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وافق مجمس الجامعة عمى التوصيتيف المتيف قدمتيما لجنة فمسطيف الدائمة لمسماح بمـ شمل أسر البلجئيف
المشتتيف ،واصدار وثائق سفر موحدة .وفي عاـ  1954اتخذ المجمس ق ار اًر مفصبلً باإلجماع يبيف المعايير
واإلجراءات إلصدار ىذه الوثائق التي استطاع البلجئوف الفمسطينيوف فيما بعد استخداميا في السفر والتنقل
بيف الدوؿ العربية وغيرىا (العمي .)2010/9/15 ،حيث بدأت أمور استقرارىـ "المؤقت" في الدوؿ العربية
تتطمب وجود وثائق رسمية بغرض السماح ليـ بالسفر ،ولتستخدـ في بعض األحياف كوثيقة إثبات شخصية.
وفي عاـ  1955صدر قرار مف قبل الجامعة العربية يمنع الدوؿ العربية مف السماح لبلجئ الفمسطيني
بالجمع بيف جنسيتيف عربيتيف حفاظاً عمى ىويتو (موقع ساسة.)2014/3/8 ،
وفي عاـ  1964صدر عف الجامعة العربية القرار ( )2019بغالبية األصوات ،والذي يمنح المزيد مف
التسييبلت في إجراءات إصدار وثائق السفر ومعاييرىا ،بحيث يمنح الحق لحامميا في العودة إلى البمد الذي
أصدرىا دوف الحاجة إلى الحصوؿ عمى تأشيرة عودة (العمي.)2010/9/15 ،
كما أنشأت جامعة الدوؿ العربية "مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة"
والذي بدأ أعمالو في حزيراف /يونيو  ،1964وكاف أىـ ما أنجزه مؤتمر المشرفيف بخصوص البلجئيف
الفمسطينييف "بروتوكوؿ معاممة الفمسطينييف في الدوؿ العربية" ،والذي أقره وزراء خارجية الدوؿ العربية في
 10أيموؿ /سبتمبر ( 1965قبعة .)79-78 :2007 ،وصادقت بعض األقطار العربية عمى ىذا البروتوكوؿ
الذي يعرؼ باسـ "بروتوكوؿ الدار البيضاء" ،والذي منح البلجئيف الفمسطينييف حق العمل والتممؾ في
األقطار العربية الموقعة عمى ىذه البروتوكوؿ .حيث صادقت سبعة أقطار عمى البروتوكوؿ مف دوف تحفع،
وىي :األردف والجزائر والسوداف والعراؽ وسورية ومصر واليمف ،وصادقت لبناف والكويت وليبيا عميو مع
التحفع (مثل حرماف الفمسطينييف حق العمل في قطاعات معينة) ،في حيف لـ تصادؽ المممكة العربية
السعودية والمغرب وتونس لغاية سنة  2013عمى البروتوكوؿ (حنفي.)74 :2014 ،
وبشكل عاـ وضعت الجامعة العربية مف خبلؿ المضاميف الواردة في ق ارراتيا وفي بروتوكوؿ الدار
البيضاء  1965معايير لمتعامل مع وضعية اإلقامة ،ووثائق السفر والتنقل ،وحقوؽ العمل والتشغيل لبلجئيف
الفمسطينييف في الدوؿ األعضاء في الجامعة (القمقيمي .)2015/10/19 ،ورغـ استفادة البلجئيف الفمسطينييف
مبدئياً مف بروتوكوؿ الدار البيضاء الذي أوصى بالحفاظ عمى حق البلجئيف الفمسطينييف في العمل والتمتع
بحقوؽ إقامة كاممة ،وحرية الحركة داخل البمداف العربية وفيما بينيا ،إال أف مثل ىذه الحقوؽ قد قصرت
بوضوح عف منح الجنسية الرسمية لبلجئيف الفمسطينييف ،نظ اًر لؤلىمية التي تولييا الدوؿ العربية لمحفاظ عمى
ىوية الفمسطينييف ،ومطالبتيـ بوطنيـ (مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف.)249 :1997 ،
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وكانت الدوؿ األعضاء في الجامعة العربية تحرـ الفمسطينييف مف التمتع بحقوقيـ اإلنسانية أو تضيق
عمييـ فييا ،بحجة المحافظة عمى ىويتيـ وعدـ توطينيـ ،وكأف البلجئ الفمسطيني إذا حصل عمى حقوقو
اإلنسانية يفقد ىويتو الوطنية ،أو ال يعود راغباً في العودة إلى وطنو إذا أتيح لو ذلؾ .وقد ترتب عمى ىذه
السياسة أف تضاعفت معاناة البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة فترة تواجدىـ عمى أراضي تمؾ
الدوؿ .وكاف أبرز أشكاؿ ىذه المعاناة التمييز ضدىـ .وكاف ىذا التمييز ليس فقط قياساً بمواطني الدولة
المضيفة ،بل قياساً بمواطني الدوؿ العربية األخرى ،وغير العربية أيضاً (القمقيمي .)2015/10/19 ،وىنا
أتساءؿ ىل حقاً سياسة التضييق عمى البلجئ الفمسطيني في حقوقو اإلنسانية ىدفيا فعبلً الحفاظ عمى ىويتو
الفمسطينية وتمسكو بالعودة إلى وطنو؟ وىل البلجئ الفمسطيني اآلف وفي ظل المعطيات الموجودة وموازيف
القوى يمتمؾ قرار عودتو إلى وطنو؟ وىل العودة متاحة وفي متناوؿ اليد وأف ما يمنع البلجئ منيا فقط ما
يمكف أف يبلقيو مف ٍ
حياة كريمة في البمداف العربية التي لجأ إلييا ُمكرىاً؟

وبالعودة لمق اررات العربية ،فإف المتتبع لسمسمة الق اررات العربية الخاصة بالبلجئيف الفمسطينييف يبلحع
أنيا تعكس التوجو العاـ لمدوؿ العربية في تعامميا مع البلجئيف الفمسطينييف ،وكيف تأثر ذلؾ بالتطورات
السياسية السائدة في المنطقة ،كما تأثر باألجندة السياسية المحمية لكل مف الدوؿ العربية المضيفة لبلجئيف،
ورغـ أف ىذه الق اررات تعطي مؤشرات قوية عمى توجو الدوؿ العربية في معاممتيا البلجئيف الفمسطينييف ،إال
أنو ُيبلحع أمريف:
األول :أف التزاـ الدوؿ العربية بيذه الق اررات لـ يكف بالدرجة نفسيا ،وانما خضع في كثير مف األحياف
العتبارات سياسية تقدرىا الدوؿ نفسيا.
الثاني :أف معاممة البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ المضيفة ال تنظميا قوانيف وتشريعات واضحة صادرة عف
السمطة التشريعية في ىذه الدوؿ ،بل تنظميا في كثير مف الحاالت ق اررات وأحكاـ إدارية غير مكتوبة في
الغالب تصدرىا أجيزة حكومية ىي أمنية في أكثر األحياف (اليافاوي ،)2010 ،وىذا ما انطبق فعمياً عمى
أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ؛ فكما ذكر المحامي دمحم عبد المطمب 1أف الحكومة العراقية تعاممت
مع ممف البلجئيف الفمسطينييف ضمف صيغة ق اررات وتعميمات وليس قوانيف ،وأف عدـ وجود قوانيف واضحة
وصريحة تنظـ العبلقة ما بيف مجتمع البلجئيف الفمسطينييف والدولة العراقية ترؾ األمور الجتيادات ومزاجية
نظاـ الدولة ،والذي عكس نفسو سمباً عمى البلجئيف الفمسطينييف أنفسيـ (أبو السعود.)2009/5/23 ،
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دمحمعبدالمطلب،2555،محامًفلسطٌنًوناشطفًمجالحموقاإلنسان .
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وبالنسبة لدرجة االلتزاـ بتمؾ الق اررات ،فقد التزمت العراؽ – وىي إحدى الدوؿ التي صادقت عمى

بروتوكوؿ الدار البيضاء بدوف تحفع – بالق اررات العربية إلى ٍ
حد ما ،واف اختمفت درجة االلتزاـ مف فترة إلى
أخرى حسب األوضاع التي مرت بالببلد وحسب الحكومات العراقية المتعاقبة والتي اختمفت في توجياتيا
وسياساتيا .وعموماً حصل البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ عمى الكثير مف الحقوؽ التي نصت عمييا
الق اررات العربية ،واف كانت تتقمص ىذه الحقوؽ أحياناً وتتسع أحياناً حسب الق اررات والمراسيـ والتعميمات التي
كانت تصدر عف الحكومات العراقية المتعاقبة.1
ويتضح مدى التزاـ العراؽ بق اررات الجامعة العربية ،حتى تمؾ الق اررات التي تسببت في التضييق عمى
البلجئيف الفمسطينييف ،مف خبلؿ ما أورده (قدسية :)1997 ،فبعد الخامس مف حزيراف /يونيو  1967تدفقت
أعداد غفيرة مف النازحيف الفمسطينييف القادميف مف الضفة الغربية وقطاع غزة عبر األردف إلى العراؽ ،لكف
الحكومة العراقية لـ تمنحيـ اإلذف باإلقامة عمى أراضييا ،تنفيذاً لقرار الجامعة العربية الذي يقضي بعدـ
السماح لمنازحيف الفمسطينييف بترؾ أراضييـ تحت نير االحتبلؿ اإلسرائيمي ونزوحيـ إلى األقطار العربية،
لذلؾ اضطر ىؤالء النازحوف لمبقاء في العراؽ بصورٍة (غير شرعية) ميدديف بالطرد في كل لحظة ،وقد
تدخمت عدة أطراؼ لحل مشكمتيـ ،منيا منظمة التحرير الفمسطينية ،واتحاد عماؿ فمسطيف – فرع العراؽ،
لكنيـ فشموا في إيجاد حل ،حيث أصرت الحكومة العراقية عمى تطبيق قرار الجامعة (قدسية.)20 :1997 ،
وبعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003ضرب النظاـ العراقي الجديد بعرض الحائط بكل الق اررات
العربية المتعمقة بالبلجئيف الفمسطينييف ،حيث القى البلجئوف الفمسطينيوف معاممة ال تنـ عف أي التزاـ بتمؾ
الق اررات كما سنرى.
ثانياً :أوضاع العراق االقتصادية:
تعتبر األوضاع االقتصادية مف أىـ المحددات المؤثرة عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ ،حتى في ظل أكثر الحكومات العراقية تعاطفاً مع الفمسطينييف وأكثرىا دعماً لمقضية الفمسطينية.
فقد دخمت العراؽ في سمسمة أزمات اقتصادية متتابعة أثرت بشكل سمبي عمى إمكانيات وقدرات العراؽ
االقتصادية ،ودفعت بالعراؽ نحو المزيد مف السياسات التقشفية ،والتي تأثر بيا البلجئوف الفمسطينيوف مثمما
تأثر بيا الشعب العراقي ،ىذا إضافة إلى الق اررات التي طالت البلجئيف الفمسطينييف تحديداً.

1

راجعالموانٌنوالمراراتالعرالٌةالمتعلمةبالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنفًالعراقفًالمبحثاألولمنالفصلالثانً.
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وكاف االقتصاد العراقي قد شيد في العقود األخيرة مف القرف العشريف تطورات ىائمة ،وتعرض لحاالت
غير سوية ناتجة عف الحرب العراقية – اإليرانية ،وحرب الخميج عاـ  ،1991ومر بمرحمة صعبة وحرجة
نتجت عف الدمار الذي لحق بمجمل منشآت العراؽ وبنيتو التحتية نتيجة الحرب ،ونتيجة استمرار الحصار
الذي ُفرض عميو ،ومنع تصدير النفط وتجميد أرصدة العراؽ في البنوؾ الدولية ،وقطع طريق االستيراد ،مما
ألحق أض ار اًر بالغة األثر في بنيتو االقتصادية ،مما انعكس عمى مجمل حياة السكاف بحيث أصبح الفقر ىو
السمة العامة السائدة فيو (المياجر.)13 ،3 :1997 ،
وتأثر البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ بظروؼ الحصار شأنيـ في ذلؾ شأف كل العراقييف .ولـ يكف
البلجئ الفمسطيني المتواجد ىناؾ بأفضل حاؿ مف العراقي ،بل كاف وضعو أسوء بكثير ،فقد خسر الكثير مف
الحقوؽ التي كاف يتمتع بيا ،وذلؾ إما بفعل الق اررات الصادرة عف الحكومة العراقية أو بفعل تراكمات الوضع
العاـ (القمقيمي .)2015/10/19 ،واستمرت أزمات العراؽ االقتصادية بعد ىذا الحصار ،خاص ًة بعد الغزو
واالحتبلؿ األمريكي عاـ  2003وتداعيات ذلؾ االحتبلؿ عمى مجمل األوضاع العراقية عموماً واألوضاع
االقتصادية خصوصاً.
وفيما يتعمق بسياسات العراؽ تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،فقد تمتع البلجئ الفمسطيني في العراؽ
بأغمبية الحقوؽ األساسية في ظل الحكومات العراقية ما قبل االحتبلؿ األمريكي ،وكاف مقدار وحجـ ومدى
وأىمية تمؾ الحقوؽ الممنوحة قد ارتيف بقدرات وبإمكانيات العراؽ عبر الحقب المتوالية ،وكانت ىذه الحقوؽ
قد توقفت وتراجعت وأُعيدت ثـ توقفت ،بسبب األحواؿ التي مرت بالعراؽ وبشعبو وبخططو التنموية ،جراء
الحروب المتعاقبة وصوالً لمغزو األمريكي ،وانفبلت عقاؿ الحرب األىمية والطائفية المذىبية .وخير دليل عمى
ما تقدـ يتمثل في تراجع الحكومة العراقية عف مشاريع إعادة إسكاف البلجئيف الفمسطينييف ،وتوقيف استكماؿ
تمؾ المشاريع بسبب ضغوط وأولويات الحرب العراقية – اإليرانية ،وتالياً احتبلؿ الكويت فالحرب عمى العراؽ
عاـ  ،1991ففرض الحصار الدولي عميو (قبعة .)95 :2007 ،وعمى إثر ىذا الحصار والذي أدى إلى تشريد
اآلالؼ مف العراقييف والتسبب بالمجاعة والتضخـ االقتصادي في الببلد أوقفت الحكومة العراقية المبالغ
المخصصة إليجارات المساكف المستأجرة لصالح البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ (خميل.)2012/2/18 ،
كما أصدرت الحكومة العراقية بعد حرب الخميج عاـ  1991وفي فترة الحصار الذي فرض عمى
العراؽ ،كما ورد في (كيواف )2007 ،عدة ق اررات ،واتخذت عدة إجراءات خاصة بالفمسطينييف تحديداً منيا:
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 إلغاء رخص القيادة العمومية التي كاف يتمتع بيا الفمسطينيوف الذي لجأوا إلى العراؽ بعد نكبة عاـ
 ،1948ونكسة عاـ  ،1967وىي ميزة كانت ممنوحة ليـ قبل حرب الخميج.
 منع تممؾ األرض ألي فمسطيني ،وىو امتياز حصل عميو الفمسطينيوف أثناء الحرب العراقية –
اإليرانية.
 عدـ السماح بالسفر لمفمسطينييف الذيف يحمموف وثيقة سفر عراقية ،إال في حاالت استثنائية محدودة
جداً ومرة كل عاـ.
 عدـ تسجيل أي بيت باسـ البلجئ الفمسطيني في العراؽ ،وكاف معموالً بو قبل حرب الخميج ،واستمر
تطبيقو بعد الحرب.
 رفضت الحكومة العراقية طمبات التعييف في الوظائف الحكومية لمفمسطينييف والعرب اآلخريف ،وذلؾ
مف أجل توفير فرص العمل لمعراقييف (كيواف.)132-131 :2007 ،
كما أورد (أبو السعود )2009 ،بعض الق اررات العراقية منيا:
 منع الفمسطيني مف حق استئجار المحبلت التجارية ،وترافق ذلؾ مع عدـ منح الفمسطينييف وثائق
تجارية تُخوليـ باالستيراد والتصدير ،كما منع مف فتح حساب توفير أو جاري في البنوؾ.
 منع الفمسطيني مف حق تسجيل وامتبلؾ المركبات العمومية أو الخصوصية باسمو ،واستمر ىذا الحاؿ
فترة طويمة إلى قبيل االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ بفترة قصيرة ،فقد أعادت الحكومة حق امتبلؾ العربة
والبيت لبلجئ الفمسطيني مع بقاء المماطمة والتسويف في آلية التطبيق (أبو السعود.)2009/5/23 ،
وأصدرت الحكومة العراقية سمسمة "ق اررات حمائية" في العاـ  1994تتعمق بحماية االقتصاد العراقي،
وذلؾ بمنع غير العراقييف مف مزاولة كل األنشطة التجارية عمى األرض العراقية ،والسيما بعد أف تدىورت
قيمة العممة العراقية .حيث أصدرت ق ار اًر بالرقـ ( ،)23أوقفت مف خبللو العمل بالقوانيف والق اررات التي تُجيز
تممؾ غير العراقي العقار أو استثمار أموالو في الشركات داخل العراؽ ،وكل ما مف شأنو التممؾ أو االستثمار
في أي وجو كاف (مصعب .)243 :2003 ،وقد شمل القرار جميع الفمسطينييف الموجوديف في العراؽ ،وبما
يتعارض مع قرار مجمس قيادة الثورة عاـ  1973الذي قضى بمعاممة البلجئ الفمسطيني معاممة العراقي.
وُفسر ىذا اإلجراء عمى أنو خمل في تطبيق القرار ،حيث ُعومل البلجئوف الفمسطينيوف معاممة غيرىـ مف

العرب واألجانب ،مف دوف أف يؤخذ في الحسباف األوضاع االستثنائية ليـ ،وخصوصاً أف وثيقة السفر
الممنوحة ليـ لـ تعد توفر ليـ إمكانية السفر ألي بمد في ظل الحصار (كيواف.)130 :2007 ،
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وقد أدى تطبيق ىذه الق اررات واإلجراءات إلى اإلضرار بمصالح البلجئيف الفمسطينييف وزاد مف
معاناتيـ ،وحرمانيـ مف حرية الحركة ومف مزاولة أعماليـ وتجارتيـ ،مما أدى إلى تدىور أوضاعيـ
االقتصادية وانخفاض مستوى المعيشة (كيواف.)132 :2007 ،غير أف الحكومة العراقية في عاـ  1997عادت
وأصدرت ق ار اًر استثنت بموجبو البلجئيف الفمسطينييف الموجوديف في العراؽ ،الذيف قدموا إليو ما بيف عامي
 1950 – 1948مف إجراءاتيا االقتصادية ،وقضت بمعاممتيـ معاممة المواطف العراقي (مصعب،2003 ،

 .)243أي أف بقية البلجئيف الفمسطينييف الذيف دخموا العراؽ بعد عاـ  1950بقيت تطبق عمييـ "الق اررات
الحمائية" .أما بالنسبة لبلجئيف الذيف استُثنوا مف الق اررات الحمائية وتقررت معاممتيـ معاممة المواطف العراقي،
فالق اررات شيء والواقع شيء آخر.
وبعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  2003وفي ظل األوضاع االقتصادية المتردية ،ساءت أحواؿ
البلجئيف الفمسطينييف بشكل أكثر حدة ،ألسباب منيا سياسات النظاـ العراقي الجديد ،والتي تأثرت باألوضاع
االقتصادية .لكف مف الميـ التنويو أنو وفي ىذه المرحمة مف تاريخ العراؽ تحديداً كانت ىناؾ عوامل أخرى
أكثر تأثي اًر مف األوضاع االقتصادية ،أثرت وبشكل كبير عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف،
وىذا ما سوؼ ُيناقش في مواضع أخرى مف ىذه الدراسة.
تغير الحكومات العراقية:
ثالثاًُّ :
ابتداء مف زمف الممكية
تعددت الحكومات العراقية في أثناء وجود البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ،
ً
وفيصل األوؿ والثاني ،مرو اًر بثورة عبد الكريـ قاسـ ،إلى حكومات كل مف عبد السبلـ وعبد الرحمف العارؼ،
إلى مجيء حزب البعث وحكـ الرئيس أحمد حسف البكر ومف ثـ الرئيس صداـ حسيف (الشاويش.)2013 ،
وبعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  2003وبعد مرور فترة الحكـ االنتقالية تـ تشكيل عدة حكومات عراقية
ابتداء بالحكومة االنتقالية التي ترأسيا بداي ًة إياد عبلوي ،ثـ تمتيا عدة حكومات برئاسة إبراىيـ الجعفري ونوري
ً
المالكي وأخي اًر حيدر العبادي.
تغيرت السياسات العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ واختمفت باختبلؼ وتغير الحكومات
العراقية المتعاقبة ،والتي اختمفت في توجياتيا وسياساتيا عموماً ،وفي أجنداتيا السياسية داخمياً وخارجياً ،وفي
طريقة تعاطييا مع القضية الفمسطينية ،وتعامميا مع البلجئيف الفمسطينييف .لذا بقيت أوضاع البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ بيف شد وجذب تبعاً لسياسات الحكومات العراقية المتعاقبة .ومف األمثمة عمى تغير
السياسات بتغير الحكومات كثرة إصدار الق اررات المتعمقة بالبلجئيف الفمسطينييف ومف ثـ إلغائيا أو تعديميا
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مف قبل حكومات أخرى ثـ إصدار ق اررات وتعميمات واستثناءات جديدة وىكذا .ومف أمثمة ذلؾ الق اررات
المتعمقة بالتممؾ والسكف ومعاممة الفمسطيني معاممة العراقي  ...الخ.
ففيما يتعمق بالتممؾ رأينا قرار الحكومة العراقية رقـ ( )1لعاـ  1968والذي تضمف توصيات
بتخصيص أر ٍ
اض مع سمف لمفمسطينييف ،لكف لـ يقدر ليذا القرار أف ينفذ بعد مجيء حزب البعث لمحكـ في
تموز /يوليو  ،1968ليستبدؿ ىذا القرار بق اررات جديدة.1
وبحسب رأي الكاتب الفمسطيني عدلي صادؽ 2فربما يكوف الغرض مف اإلبقاء الحكومي العراقي عمى
معاناة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،بعد ثورة تموز /يوليو  1958ىو أنيـ وصموا إلى العراؽ في معية
الحكـ الممكي األسبق ،وأف التاريخ يعيد نفسو .حكومات متعاقبة تحسب كل منيا البلجئيف الفمسطينييف عمى
الحكومة التي سبقتيا ،والتي أُطيح بيا .لذلؾ اتبعت كل الحكومات بدوف استثناء نظاـ المبلجئ وغيره مف
أنواع السكف ،وظل حاؿ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مأساوياً حتى في ذروة العبلقات مع الرئيس العراقي
صداـ حسيف (صادؽ .)2005/5/19 ،ولنفس السبب كانت المعاممة القاسية لمفمسطينييف مف قبل الحكومات
العراقية ما بعد نظاـ الرئيس صداـ حسيف ،وتصنيفيـ في خانة األعداء كونيـ أعواف لمنظاـ السابق مف وجية
نظر تمؾ الحكومات.
وكاف وضع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قد تحسف في عيد الرئيس صداـ حسيف ،الذي أبدى
وعرؼ بمواقفو الداعمة لمقضية الفمسطينية .واستمر دعـ النظاـ العراقي في مجاؿ المساعدات
تعاطفو معيـُ ،

المالية التي كانت تتمقاىا منظمة التحرير الفمسطينية ،كذلؾ استقبل العراؽ الفدائييف الفمسطينييف عند رحيميـ

مف بيروت [( ]1982المبيض ،)2010 ،وغير ذلؾ مف أشكاؿ الدعـ السياسي والمالي واإلعبلمي والمعنوي.
لكف مف الموضوعية أف نفرؽ بيف ىذا الدعـ والتأييد وبيف طريقة تعاطي الحكومة العراقية مع احتياجات
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ومشاكميـ ،فرغـ الحقوؽ الممنوحة والمعاممة الجيدة نسبياً لبلجئيف
الفمسطينييف مقارنة بعيود الحكومات األخرى ،إال أنو كانت ىناؾ العديد مف المشكبلت التي نغصت عمى
البلجئيف الفمسطينييف معيشتيـ ،ولـ يكف الوضع مثالياً كما يعتقد البعض.
وفي ىذا السياؽ تحدث إبراىيـ سمور 3مف ىيئة إذاعة وتمفزيوف فمسطيف وأحد البلجئيف الفمسطينييف
إلى العراؽ عاـ  1948حيث قاؿ" :أنا ُولدت في فمسطيف في عاـ  ،1948وانتقمنا مع الجيش العراقي إلى
1

 لمزٌدمنالتفاصٌلراجعالموانٌنوالمراراتالعرالٌةالمتعلمةبالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنفًالعراقفًالفصلالثانًمنهذهالدراسة .
2
 عدلًصادق،كاتبومحللسٌاسًفلسطٌنًمعروؾ،وعضوالمجلسالثوريلحركةفتح،شؽلمنصبسفٌردولةفلسطٌنلدىجمهورٌةالهند .
3
 حدٌثإبراهٌمسمورأثناءمشاركتهفًورشةعملنظمتهادابرةشؤونالالجبٌنبمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌةحولالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنفًالعراق.
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العراؽ في عاـ  ،1948وعشنا في ظروؼ صعبة جداً .وأرجو أال ُيقاؿ أنو كاف في العراؽ نظاـ حكـ وميما
كاف نوعو في صالح الشعب الفمسطيني .ربما لمصالح حزبية في بعض المراحل التي استغميا حزب البعث

لمواجية الظروؼ الصعبة جداً" .ويستطرد سمور موضحاً أنو عندما كاف في الجامعة كاف يقيـ في ممجأ
الثورات ،وأف ىذا المكاف الذي أقاـ فيو ىو عبارة عف حيطاف فقط وسقف حصير ،وعود كبريت يكفي لحرؽ
كل الدار عمى حد قولو ،وأنيـ حاولوا في الفترات السابقة معالجة ىذه المسألة عبر مكتب فمسطيف في القيادة
القومية العراقية ،وقد ُوعدوا خي اًر لكف الظروؼ لـ تسعفيـ .وبعد االحتبلؿ لـ يعد ىناؾ مجاؿ لمحديث مع أحد

(دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية.)32 :2007 ،

لكف عمى الرغـ مف ذلؾ ورغـ المشكبلت التي عانى منيا البلجئوف الفمسطينيوف في عيد الرئيس
العراقي صداـ حسيف إال أف تمؾ الفترة ىي الفترة األفضل في تاريخ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ إذا ما تـ
مقارنتيا بالفترات األخرى .وحتى إبراىيـ سمور رغـ أنو عبر عف عدـ رضاه عف أوضاع البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ في ظل جميع الحكومات العراقية ،إال أنو أوضح أف الفمسطينييف قبل عاـ 2003
عاشوا في العراؽ مع إخوتيـ العراقييف في السراء والضراء وضمف أوضاعيـ االجتماعية واالقتصادية،
فالقوانيف العراقية كانت تؤكد عمى معاممة الفمسطيني معاممة العراقي في مجاالت الحياة المختمفة ،باستثناء
التممؾ والتجنيس ،وأحياناً بعض القيود ىنا وىناؾ .وباستثناء مشكمة السكف التي لـ تُحل رغـ الجيود التي
ُبذلت ،نتيجة الحصار الذي ُفرض عمى العراؽ" ،إال أف األىـ كاف الفمسطيني لو احترامو عمى المستوييف

الرسمي والشعبي" (سمور.)24-23 :2009 ،

كما عمق مدير عاـ المخيمات في منظمة التحرير الفمسطينية مازف أبو زيد عمى أوضاع البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ في عيد النظاـ العراقي السابق بقولو" :أفضل عيشة لبلجئ الفمسطيني كانت في
العراؽ وسورية ،حيث كاف ُيعامل البلجئ الفمسطيني في العراؽ معاممة العراقي وفي سورية معاممة السوري"
(أبو زيد.1)2016/12/17 ،

وعموماً لقي البلجئوف الفمسطينيوف معاممة حسنة مف قبل الحكومات العراقية المختمفة (سبلمة:2008 ،

 .)32وفي ىذه األثناء لـ يتعرضوا رغـ معاناتيـ اإلنسانية طواؿ تمؾ العقود لحممة تطيير كما حصل بعد
االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ ( 2003الشاويش .)2013 ،حيث تغيرت األمور جذرياً بعد سقوط نظاـ صداـ
حسيف ،وتدىور الوضع األمني لمفمسطينييف في العراؽ ،وتعرضت األسر الفمسطينية لمطرد مف منازليا ،كما
شنت "الجماعات المتطرفة" حممة اغتياالت وتنكيل طالت العديد مف الفمسطينييف (سبلمة.)32 :2008 ،
1

ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/17معد/مازنأبوزٌدمدٌرعامالمخٌماتفًمنظمةالتحرٌرالفلسطٌنٌة .
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وحتى في عيد الحكومات العراقية ما بعد نظاـ صداـ حسيف ورغـ المعاناة الشديدة التي عاناىا
البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ جراء سياساتيا تجاىيـ ،إال أف سياسات تمؾ الحكومات لـ تكف متشابية
تماماً ،فباستثناء بعض المضايقات والمشاكل التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف بداية االحتبلؿ مف طرد
مف المنازؿ وقصف لمسفارة وبعض االنتياكات المتفرقة ىنا وىناؾ ،وحسب (حمود )2007 ،فإنو مع بداية
سقوط بغداد لـ يط أر تغير ممموس عمى وضع الفمسطينييف في العراؽ في زمف مجمس الحكـ ،وكذلؾ األمر
في فترة رئاسة إياد عبلوي لمحكومة العراقية .إال أف األمور تدىورت بشكل كبير في فترة حكومة إبراىيـ
الجعفري ،حيث بدأت حممة تحريض منظمة ضد الوجود الفمسطيني في العراؽ عموماً وبغداد خصوصاً،
شاركت فييا أطراؼ ووسائل إعبلـ حكومية ،وبدأ معيا مسمسل الخطف والتعذيب والتمثيل بالجثت (حمود،

ويحمل عديدوف الحكومات العراقية بعد االحتبلؿ األمريكي ،وخصوصاً حكومتي إبراىيـ
ُ .)2007/6/5
الجعفري ،ونوري المالكي ،المسؤولية عف جانب كبير في عممية استيداؼ الوجود الفمسطيني ،مف خبلؿ
االعتقاالت العشوائية ،والتواطؤ مع المميشيات في اختطاؼ وقتل وقصف التجمعات الفمسطينية ،والتحريض
عمى مبلحقتيـ عبر وسائل اإلعبلـ وبطرؽ ممتوية وغير مباشرة (صالح ،وآخروف.)21 :2009 ،
رابعاً :محددات متعمقة بالجانب الفمسطيني:
وتتمثل ىذه المحددات في جانبيف :األوؿ يتعمق بطبيعة العبلقات الفمسطينية العراقية ،سواء عمى
المستوى الرسمي أو الشعبي ،أو تمؾ العبلقة ما بيف جميور البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ والنظاـ الحاكـ.
أما الجانب الثاني فيتعمق بالموقف الفمسطيني ،سواء ما يخص نظرة الجانب الفمسطيني لقضية البلجئيف
الفمسطينييف وكيفية التعاطي األمثل معيا ،أو ما يخص التحركات الفمسطينية الرسمية لدى األطراؼ المعنية
بيدؼ تحسيف أوضاع البلجئيف ومعالجة مشكبلتيـ.
أ .العالقات الفمسطينية – العراقية:
كانت العبلقات الفمسطينية – العراقية عبلقات متينة ،وال أحد يستطيع أف ينكر دور العراقييف في
دفاعيـ عف فمسطيف بالماؿ والرجاؿ والعتاد خاصة في معارؾ حرب  ،1948وكذلؾ عمى الصعيد الدبموماسي
في المحافل الدولية سواء في عيد الرئيس صداـ حسيف أو قبمو (أبو عطيوي.)13 :2012 ،
وكاف الرئيس صداـ حسيف مف أبرز الداعميف لفمسطيف معنوياً ومادياً ،واتخذ الدعـ العراقي لفمسطيف
عدة أشكاؿ منيا عمى سبيل المثاؿ:
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 مساىمة العراؽ في جميع الحروب العربية مع (إسرائيل) ،والجيش العراقي ىو الذي حمى دمشق مف
السقوط في حرب تشريف األوؿ /أكتوبر عاـ  ،1973فسقط الكثير مف العراقييف شيداء دفاعاً عف
فمسطيف والبمداف العربية (الحوراني (أ).)224 :2010 ،
 فتح أبواب العراؽ لممنظمات الفمسطينية ،ولطمبة فمسطيف الذيف ُمنحوا حق الدراسة في جامعات
أسوة بأبناء العراؽ (المصدر نفسو).
العراؽ ً

 استمر الرئيس العراقي في جذب الدعـ في الوطف العربي بإرساؿ أمواؿ إلى الفمسطينييف الذيف يجري
قمعيـ بصورة متزايدة في األراضي المحتمة .وقاؿ دمحم الصحاؼ ،وزير خارجية العراؽ في عيد
الرئيس صداـ حسيف" :إف العوف لشعب يقاتل مف أجل استقبللو وحريتو يحتل رأس قائمة أولويات
ميثاؽ األمـ المتحدة" (سيمونز.)238 :2003 ،

ولـ ينعكس الرفض العراقي التفاقيات أوسمو ومعارضة نيجيا عمى أسموب تعاطي القيادة العراقية مع
الفمسطينييف ،بل استمرت القيادة العراقية تعمف دعميا الكامل لنضاالت الشعب الفمسطيني واالنتصار لقضيتو،
ولـ تقطع عبلقاتيا مع القيادة الفمسطينية (المبيض .)2010 ،بل ورغـ حصار العراؽ قدـ الرئيس صداـ حسيف
الدعـ لمسمطة الفمسطينية ب( )10مميوف دوالر ،وىو المعارض لمتسوية السياسية مع (إسرائيل) ،وأعاد إعمار
كثير مف البيوت التي ىدميا االحتبلؿ أثناء انتفاضة األقصى (الحوراني (أ).)225 :2010 ،
ومف تابع فعاليات االنتفاضة الفمسطينية الحع بوضوح أف العراؽ وحده ،مف بيف كل األطراؼ
والقيادات العربية ،كاف حاض اًر في قمب االنتفاضة ،صو اًر وأعبلماً وىتافات .وذلؾ يعكس عبلقة خاصة
ومميزة تربط العراؽ بفمسطيف (الحوراني (ب) .)59 :2010 ،فعمى مدى سنوات االنتفاضة الفمسطينية ،وخبلؿ
المسيرات التي نظميا الشعب الفمسطيني ناد اًر ما خمت المسيرات مف أعبلـ العراؽ وصور قائده ،واليتافات
التي تطالب برفع الحصار عنو ،والوقوؼ معو في وجو التيديدات األمريكية .ىذه الظاىرة التي لـ يحع بيا
غير العراؽ ،تمفت النظر إلى عمق العبلقة التي تربط القضيتيف والشعبيف (المصدر نفسو.)65 :

أيضاً ترجع متانة العبلقات الفمسطينية العراقية خاصة في عيد الرئيس صداـ حسيف إلى المواقف
الفمسطينية الداعمة لمعراؽ ولنيج الرئيس صداـ حسيف في عدـ الخضوع لمقوى األجنبية ،كذلؾ العبلقة القوية
التي ربطت ما بيف الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) والرئيس العراقي صداـ حسيف.
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ومثمما انعكست متانة العبلقات الفمسطينية العراقية عمى أشكاؿ الدعـ لمشعب الفمسطيني في األراضي
الفمسطينية المحتمة ،انعكست أيضاً عمى السياسات العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ الذيف
عاشوا أفضل أوضاعيـ في ظل نظاـ الرئيس صداـ حسيف.
وكاف لطبيعة عبلقة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مع النظاـ العراقي تأثير عمى السياسات العراقية
تجاىيـ ،وعمى ما كانوا ُيمن ُحوه مف حقو ٍؽ أو امتيازات .وتعميقاً عمى طريقة تعامل النظاـ العراقي مع
الفمسطينييف في العراؽ يعمق الكاتب والناشط في حقوؽ اإلنساف ىيثـ مناع بأنو باستثناء محاوالت مطمع
السبعينات التي نجـ عنيا تحسيف في وضع قسـ مف البلجئيف ،رىنت الثمانينات والتسعينات أي تحسف في
وضع الشخص الفمسطيني بوالئو لمسمطة والحزب ،فيما ُىمشت الغالبية العظمى لحساب فئة صغيرة جداً مف

المنتفعيف (مناع .)2003 ،ففي فترة حكـ حزب البعث لمعراؽ كانت جبية التحرير العربية ،إحدى الفصائل
الفمسطينية في العراؽ ،والمعروفة بوالئيا لحزب البعث والنظاـ العراقي ،تتمتع بكافة االمتيازات مف دعـ مادي
ومعنوي ،وحرية العمل في صفوؼ الفمسطينييف.

ومثمما كاف لمتانة العبلقات الفمسطينية – العراقية ميزاتيا بالنسبة لمفمسطينييف عموماً والبلجئيف منيـ
في العراؽ خصوصاً ،فقد أثرت عمييـ سمباً بل وأصبحت عبئاً ثقيبلً عمييـ بعد سقوط النظاـ العراقي ،حيث تـ
تصنيفيـ مف قبل االحتبلؿ األمريكي والنظاـ العراقي الجديد وبعض القوى المتنفذة في العراؽ عمى أنيـ مف
أعواف النظاـ السابق ،وبالتالي أصبحت عبلقاتيـ السابقة بالنظاـ السابق ُمحدد أساسي ميـ لسياسة النظاـ
الحالي تجاىيـ ،مما كمفيـ الكثير.
ب .الموقف الفمسطيني:
كما ىو معموـ فإف الموقف الفمسطيني تجاه قضية البلجئيف الفمسطينييف بشكل عاـ ينطمق مف الحق
الفمسطيني الثابت في فمسطيف ،ومف التمسؾ بحق العودة لبلجئيف الفمسطينييف إلى أرضيـ وديارىـ عمى
التراب الفمسطيني المحتل ،ومف الرفض المطمق والقاطع لمشاريع التوطيف أينما كانت ،حتى ولو في البمداف
العربية.
ويمكف القوؿ بأف عدـ استقرار وضع البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية كاف يعتمد فيما يعتمد
عمى مواقف منظمة التحرير الفمسطينية مف مسألة البلجئيف ،فمثبلً رفضت المنظمة في األساس ،أية

محاوالت ترمي إلى المساعدة في توطيف البلجئيف الفمسطينييف في ٍ
دولة ثالثة (أكانت في الغرب أـ في
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المنطقة العربية) ،ولـ تمارس ضغطاً لمحصوؿ عمى حقوقيـ في الدوؿ المضيفة خشية أف يؤدي ذلؾ إلى
توطينيـ وفقداف حقيـ الجماعي في العودة (مركز معمومات األمف القومي.)42 :1999 ،
وباإلضافة لموضوع رفض التوطيف ،فقد كاف لمموقف الفمسطيني مف قضية البلجئيف اتجاه آخر يتعمق
باألوضاع المعيشية واإلنسانية في العراؽ ،وقد عبر عنو عزاـ األحمد بحديثو عف المساعي اليادفة لتحسيف
أوضاع سكف الفمسطينييف في العراؽ .وفيما يتعمق بمشكمة ُّ
تممؾ العقارات أوضح األحمد بأنو كاف لكافة
العرب حق التممؾ في العراؽ باستثناء الفمسطينييف ،وبضغط مف السفارة الفمسطينية في العراؽ صدر قرار
يسمح بذلؾ لكف تـ تجميده بعد حرب الخميج ،ثـ تـ إحياؤه .كذلؾ قاؿ األحمد "تقدمنا بطمب رسمي إلى
الحكومة العراقية في بداية التسعينات مف أجل السماح لنا بمفاتحة وكالة الغوث لمعمل في مجمعات البلجئيف
في العراؽ ،ووافقت الحكومة العراقية ،لكف األمـ المتحدة رفضت" (مركز العودة الفمسطيني.)2015/10/18 ،
لكف تجدر اإلشارة بأف رغـ اتجاه الجانب الفمسطيني نحو تحسيف األوضاع المعيشية واإلنسانية
لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وغيره مف البمداف ،إال أف الجانب الفمسطيني الرسمي كاف خجوالً ومتواضعاً
في مطالباتو ،وكاف قانعاً بما يحصل عميو ،وذلؾ لبلعتبارات المتعمقة بحساسية موضوع التوطيف والتي
تحدثنا عنيا ،إضافة العتبارات أخرى مف أىميا الحفاظ عمى استمرار عبلقة طيبة مع أنظمة الحكـ في
البمداف المختمفة .غير أف ما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ بعد االحتبلؿ األمريكي مف
انتياكات واستيداؼ مباشر فرض عمى الجانب الفمسطيني الرسمي مف منطمق وطني وأخبلقي ،ومف منطمق
الشعور بالمسؤولية ،التحرؾ والسعي في اتجاىات مختمفة لممحاولة في تخفيف المعاناة عف البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،لكف النتائج التي ترتبت عمى تمؾ المساعي كانت متواضعة جداً ،كوف السياسة
العراقية في ىذه المرحمة مرتبطة بعوامل ومحددات أخرى أكثر تأثي اًر مف الموقف الفمسطيني ،خاص ًة في ىذه
المرحمة المعقدة مف تاريخ العراؽ.
خامساً :التدخالت الخارجية:
كانت التدخبلت الخارجية وال زالت وستظل إلى حيف أبرز المحددات المؤثرة عمى سياسات معظـ

الدوؿ العربية سواء السياسات الداخمية أو الخارجية .ويتفاوت تأثير ىذا العامل مف ٍ
دولة إلى أخرى حسب
درجة تبعيتيا وخضوعيا لمييمنة والنفوذ األجنبي ،كما يختمف تأثير ىذا العامل في الدولة الواحدة مف فترة إلى

أخرى .وىذا ما انطبق إلى ٍ
حد كبير عمى السياسة العراقية عموماً ،وعمى سياستيا تجاه البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ لكف بدرجة أقل.
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وبدأت محاوالت التدخل الخارجي في السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف مع بدايات طرح
مشاريع توطيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مطمع القرف الماضي ،واستمرت تمؾ المحاوالت طواؿ الفترة
الماضية ولـ تتوقف .وقد تـ تناوؿ الموضوع بشكل ُمفصل في الفصل األوؿ بما ُيغني عف إعادتو مرة أخرى.
جمي بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ،
وقد اتضح تأثير التدخبلت الخارجية عمى السياسة العراقية بشكل ٍ
حيث أصبح العراؽ خاضعاً لييمنة الواليات المتحدة األمريكية الراعي األوؿ لممصالح الصييونية في منطقة
الشرؽ األوسط والعالـ .وطالما أف السياسة العراقية أصبحت خاضعة ولو بشكل جزئي لمواليات المتحدة فمف
المنطقي أف تتوجو أصابع االتياـ لمواليات المتحدة األمريكية و(إسرائيل) حوؿ مخططات ُيراد منيا إعادة

تشريد البلجئيف الفمسطينييف وتشتيتيـ في بقاع األرض ،وحتى واف كاف المزاج العاـ في العراؽ اآلف وفي ظل
الحكومات الطائفية ىو مزاج رافض وكاره لمفمسطيني ،إال أف ىذا ال يتعارض مع وجود تمؾ المخططات ،وقد
يكوف التحريض اإلعبلمي ضد الفمسطينييف  -والذي أسيـ في صناعة ىذا المزاج العاـ – ىو جزء مف دور
تقوـ بو أطراؼ بعينيا في ىذا المخطط الذي يستيدؼ الفمسطينييف.
كذلؾ يعتبر النفوذ اإليراني الذي ازداد بعد سقوط نظاـ صداـ حسيف أحد أبرز أوجو التدخل الخارجي
عموما ،ومف ضمنيا سياستيا تجاه البلجئيف الفمسطينييف .ورغـ أف إيراف لـ يصدر عف
ً
في السياسة العراقية

ساستيا تصريحات تُبارؾ السياسة العراقية التي تستيدؼ البلجئيف الفمسطينييف ،إال أنو ال يخفى عمى أحد أف
إيراف باستطاعتيا أف تفعل الكثير لو لـ تكف راضية عف تمؾ السياسة ،ألف المميشيات العراقية التي استيدفت
وتستيدؼ البلجئيف الفمسطينييف ىي أوالً وأخي اًر مميشيات مدعومة إيرانياً وخاضعة بشكل شبو كامل لمسيطرة
اإليرانية أكثر مف خضوعيا لمسيطرة العراقية ،كما أف السياسة العراقية الرسمية تخضع في مجمميا لمنفوذ
اإليراني خاصة بعد انسحاب القوات األمريكية مف العراؽ ،والتواجد العسكري اإليراني في العراؽ تحت مبرر
محاربة تنظيـ الدولة.
سادساً :محددات محمية:
مف المحددات المحمية التي أثرت عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ خاصة
في فترة ما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ،الوضع األمني ،كذلؾ التصنيف الطائفي لمفمسطينييف.
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أ .الوضع األمني في العراق:
بالمقارنة بالفترة التي أعقبت االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003شيد العراؽ خبلؿ العقود التي
سبقت ىذا االحتبلؿ استق ار اًر أمنياً نسبياً ،انعكس عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف .وكاف البلجئ
الفمسطيني في العراؽ آمناً عمى نفسو وأسرتو وبيتو وعممو ،حيث كانت الحكومات العراقية توفر لو الحماية
واألمف واالستقرار في ظل األوضاع األمنية المستقرة.
لكف مع تردي األوضاع األمنية بعد سقوط بغداد واالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ ،ومع انتشار المميشيات
والعصابات المسمحة والحواجز األمنية ،أصبح البلجئ الفمسطيني معرضاً لمقتل أو االختطاؼ ،أو لمطرد مف
بيتو دوف أف يجد مف يدافع عنو ،ولـ يقتصر األمر عمى ذلؾ ،بل أصبح استيداؼ الفمسطيني جزًءا مف
السياسة العراقية التي نظرت لمفمسطيني دوماً عمى أنو ُمتيـ ومسؤوؿ عف حالة عدـ االستقرار األمني ،خاص ًة
بعد اتياـ بعض البلجئيف الفمسطينييف بالضموع أو المشاركة في ىجمات استيدفت مؤسسات حكومية أو

أماكف تخص الشيعة ،إضافة إلى اتيامات كانت تُوجو لبعضيـ بانتمائيـ لتنظيـ القاعدة.
ورغـ أف ما حدث لمفمسطينييف مف استيداؼ كاف في جزٍء منو ضمف حالة االنفبلت األمني الشامل
داخل العراؽ إال أف الجزء األكبر منو كاف ضمف سياسات متبعة تجاه الفمسطينييف تحديداً.
ب .التصنيف الطائفي لمفمسطينيين:
حسب التصنيف الطائفي في العراؽ ُيصنف الفمسطينييف ومف ضمنيـ البلجئيف بأنيـ مف أتباع

السني .في الفترة التي سبقت االحتبلؿ األمريكي  ،2003لـ يكف يترتب عمى ىذا التصنيف لبلجئيف
المذىب ُّ
الفمسطينييف في العراؽ سياسات معينة تُتخذ بحقيـ ،السيما وأف الصراع الطائفي لـ يكف قد ظير بالصورة

السنة ،لـ تكف قضية سني أو شيعي تعني
التي ىو عمييا بعد االحتبلؿ .ونظ اًر لوجود حكومة يسيطر عمييا ُّ
كثي اًر بالنسبة لبلجئ الفمسطيني ونظرة الحكومة أو الشعب لو .لكف مع وجود الحكومات الطائفية بعد
االحتبلؿ ،أصبح التصنيف الطائفي لبلجئيف الفمسطينييف يعني الكثير خاص ًة في ظل الصراع الطائفي
صور طبيعة السياسة التي
المستمر والمتصاعد ،حيث أصبح ُينظر لمفمسطيني عمى أنو عدو ،وبالتالي يمكف ت ُّ
تُتخذ تجاه ىذا العدو.
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المبحث الثالث
السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في العراق في ظل األزمة العراقية
إف المتمعف لؤلزمة العراقية ( )2015 -2003في ضوء ما تـ الحديث عنو مف محددات مؤثرة عمى
السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،يجد أف تمؾ األزمة بأبعادىا ومظاىرىا وطبيعتيا
مميئة بالتغيرات المرتبطة بتمؾ المحددات ،ولقد شيدت فترة األزمة العراقية تغي اًر كبي اًر إف لـ يكف انقبلباً حاداً
في السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .فقد اتخذت السياسة العراقية تجاه البلجئيف
الفمسطينييف في تمؾ الفترة وفي مجمميا جانباً عدائياً ،وتسببت ليـ في كثير مف المآسي واآلالـ التي ال يزالوف
يعانوف منيا ومف تبعاتيا.
وقبل الخوض في تفاصيل السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في ظل األزمة العراقية
( )2015 -2003وطبيعة وشكل ىذه السياسة ،نمقي أوالً الضوء عمى أبرز مبلمح ىذه السياسة في تمؾ
الفترة ،ودوافعيا وخمفياتيا.
أوالً :مالمح السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين (:)1024 -1002
تنوعت الممارسات العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،وتمونت بمختمف األلواف ،حيث بدأت أعماؿ
العنف الطائفي عمى أيدي المميشيات الطائفية ،ووجيت أصابع االتياـ تحديداً إلى مميشيات ما يعرؼ بػ"جيش
الميدي" و"فيمق بدر" ،وتعرض الفمسطينيوف ألعماؿ القتل عمى اليوية والتيجير مف المنازؿ ومناطق السكف
وىدـ مساجدىـ ،كما تعرضوا إلى شتى حمبلت التنكيل والتصفيات ،كما مارست بعض المميشيات الشيعية
تيديد البلجئيف الفمسطينييف بالقتل ،وذلؾ عبر توزيع بيانات تؤكد ىذه التيديدات ،وقد قتل فعبلً الكثير مف
الفمسطينييف نتيجة ذلؾ (صالح ،وآخروف.)24-23 :2009 ،
طيمة الثمانية شيور األولى مف عاـ  2003في ظل االحتبلؿ األمريكي لـ تكف ىناؾ استيدافات
عنصرية وطائفية منظمة ومرتبة ومبرمجة ،إال ما حدث مف حاالت فردية ،وعمميات اغتياؿ وتيجير كاف
لمفمسطينييف حظاً ضعيفاً منيا ،باستثناء عمميات التيجير الواسعة التي حدثت بدوافع عنصرية أو طائفية،
وفي بعض األحياف مادية محضة (اليوسف.)11 :2007 ،
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وفي عاـ  ،2004استمرت عمميات التيديد والتيجير والطرد في مناطق متفرقة ،بسبب تنامي األجواء
الطائفية والعنصرية ،إال أف المرحمة شيدت أوضاعاً شبو متوازنة عمى الرغـ مف ظيور مؤشرات لبداية مرحمة
جديدة في استيداؼ الفمسطينييف مف قبل عناصر ومجاميع وعصابات ،إما بدوافع عنصرية محضة كما
حصل في اغتياؿ ( )5أشخاص مف عائمة واحدة في تشريف األوؿ /أكتوبر في منطقة الصدرية مع الشتائـ
والسباب أثناء االغتياؿ لمفمسطينييف ،واما يكوف االستيداؼ بالتيديد أو االبتزاز أو التضييق ،بل حتى القتل
والطرد مف قبل عناصر طائفية لكف بشكل فردي وبوازع مادي في بعض األحياف (اليوسف.)21-20 :2007 ،
وفي عاـ  ،2005بمغت قوات األمف العراقية وخصوصاً التابعة لو ازرة الداخمية مرحمة متقدمة في
انتياكات حقوؽ البلجئيف الفمسطينييف مف خبلؿ االعتقاؿ العشوائي ،وعمميات االختطاؼ مف قبل عناصر
بزي القوات الحكومية وتعذيب المختطفيف وقتميـ .كما ظيرت حالة مف االغتياالت المنظمة والمبرمجة
والدقيقة ،وبرزت حممة إعبلمية موجية ضد الوجود العربي عموماً وأىل السنة خصوصاً ،محرضيف عمى
استيدافيـ بدعوى أنيـ مف يدعـ وينشر ويقوـ باألعماؿ اإلرىابية (المصدر نفسو .)31 :إضافة إلى مجموعة
مف المضايقات التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف ،خاصة بعد اتياـ أربعة مف الفمسطينييف بالوقوؼ
خمف التفجير الذي استيدفت منطقة بغداد الجديدة [ 12أيار /مايو ( ]2005كيواف.)102-101 :2007 ،
وبدأت المجازر واالنتياكات بحق البلجئيف الفمسطينييف خصوصاً مف منتصف شير أيار /مايو
 ،2005إذ بدأ جمياً استيداؼ الفمسطينييف عمى المكشوؼ وبرعاية رئيس الحكومة إبراىيـ الجعفري "صاحب
النفس الطائفي الواضح" (النبياني .)8 :2007 ،ففي ظل حكومة الجعفري بدأت مرحمة جديدة مف التضييق
واالنتياكات بحق الفمسطينييف في جميع مناحي الحياة ،حيث ظير وبرز نفوذ جيش الميدي سواء عمى
المستوى الشعبي وغير الرسمي كمميشيات ليا دور واضح في الحياة اليومية أو عمى مستوى التغمغل والنفوذ
الكبير ضمف ألوية المغاوير وحفع النظاـ وبشكل رسمي لكف بوالءات طائفية بحتة .لكف في ىذه المرحمة
كاف التعامل بحذر ودقة وحساسية مع الممف الفمسطيني لكونو قضية إسبلمية وعربية ليا الصدارة .وال يمكف
إظيار العداء الرسمي لذلؾ الوجود مع أف عناصر وفئات وأحزاب وشرائح عديدة لـ تكظـ ذلؾ الغيع ،فكمما
سنحت ليا فرصة في تيديد أو تيجير أو اختطاؼ أو تشريد وطرد ىذه العائمة أو ذلؾ التاجر أو ذاؾ
الموظف لـ تتوانى أو تتأخر في ذلؾ (اليوسف.)33-32 :2007 ،
وفي عاـ  2006كاف التصعيد الواضح في استيداؼ الوجود الفمسطيني ،وزيادة وتيرة التضييق عمى
الفمسطينييف بمختمف المجاالت األمنية واالقتصادية ومجريات الحياة اليومية حتى أصبح سمة وعبلمة بارزة
لذلؾ العاـ .حيث توسعت دائرة مبلحقة واستيداؼ الفمسطيني عمى اليوية ،لتصل إلى االختطاؼ والتعذيب
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والقتل والقصف المستمر ألماكف التواجد وخصوصاً مجمع البمديات ،وتصفية رؤوس األمواؿ وأصحاب
المحاؿ التجارية وأصحاب بعض الميف الصناعية واألطباء والمدرسيف ،وارتفاع نسبة التيديدات الطائفية
والعنصرية وعمميات التيجير الجماعي .ومع بداية ذلؾ العاـ كاف االستيداؼ إما مف قبل مميشيات بمباس
مدني أو أسود ،واما مف خبلؿ قوات حكومية لكنيا ُمخترقة أو ُمسيطر عمييا مف قبل تمؾ المميشيات
الطائفية .وقد كانت ىناؾ بعض المؤشرات واآلثار وطبيعة االستيداؼ والتعذيب توحي بأف مميشيا جيش

الميدي التابعة لمتيار الصدري ىي المسؤولة وتقف وراء معظـ تمؾ االنتياكات (اليوسف.)64-63 :2007 ،
وأدى تفجير  22شباط /فبراير  2006الذي دمر واحداً مف أقدس األضرحة الشيعية ،وىو جامع اإلماـ
العسكري في سامراء إلى موجة مف القتل الطائفي (كريـ .)221 :2010 ،حيث شكل ىذا الحادث نقطة تحوؿ
خطيرة نحو استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،فأصبحوا ىدفاً لمعديد مف األطراؼ منيا لواء الذئب
التابع لمدولة الذي مارس الكثير مف االعتداءات واقتحاـ المجمعات السكنية واعتقاؿ العديد منيـ بتيمة
اإلرىاب (أبو السعود.)2009/5/23 ،
كما حدث رد فعل شامل وعنيف مف قبل جيش الميدي في استيداؼ مساجد السنة وانتياؾ حرمتيا في
مناطق نفوذىـ أو القريبة منيا ،واختطاؼ وتعذيب وقتل المئات مف أىل السنة .ولـ يكف الوجود الفمسطيني
بمنأى عف ذلؾ ،حيث كاف ليـ نصيب بحكـ انتمائيـ ألىل السنة وعروبتيـ وغالبية تواجدىـ ضمف أماكف
وضيق عمييـ في أماكف تجمعاتيـ في الحرية
نفوذ وسيطرة جيش الميدي .حيث تـ استيدافيـ بشكل واضحُ ،
والزعفرانية وحي الصحة في الدورة وتل دمحم في بغداد الجديدة ،يعتقموف مف أرادوا متى ما أرادوا ويعذبونيـ،

ويستولوف عمى المنزؿ الذي يحمو ليـ ومف يخالف يواجو الموت أو الطرد والتيجير .وبسبب عدـ تمكنيـ مف
بسط سيطرتيـ عمى أكبر تجمع لبلجئيف الفمسطينييف ،وىو مجمع البمديات كباقي التجمعات ،تـ قصفو م ار اًر
وبشكل عنيف مخمفيف عدد مف القتمى وعشرات الجرحى (اليوسف.)65-64 :2007 ،
أما عاـ  ،2007فيعتبر امتداد لميجمات واالنتياكات التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ
بعد تزايدىا أواخر عاـ  2006عمى أيدي المميشيات الطائفية والقوات الحكومية وقوات االحتبلؿ األمريكي
أيضاً (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف– راصد (ج).)2015/7/18 ،
وبعد ما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ مف انتياكات مف قبل المميشيات الطائفية ،والذي
بمغ ذروتو في عامي  ،2007 ،2006ظف البعض أف عمميات االعتداء قد خفت وتيرتيا ،وأف بوسع مف
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تبقى منيـ العيش بسبلـ وكرامة ،لكف بعد انسحاب الجيش األمريكي عاـ  2011بدأت ضدىـ سمسمة مف
الحمبلت مف قبل األجيزة الحكومية ،تركزت عمى مجمع البمديات (مؤسسة الدراسات الفمسطينية.)2012 ،
لكف عموماً في السنوات التي تمت عاـ  2007وبعد المناشدات والتدخبلت والمواقف الرافضة لمسياسة
العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف وازدياد االنتقادات ليا  -واف لـ تكف تمؾ المواقف واالنتقادات بالمستوى
المطموب مف القوة والجدية  -فقد تغيرت مبلمح السياسة العراقية قميبلً ،وال أقوؿ تحسنت ىذه السياسة ،لكف
عمميات االستيداؼ والتضييق لـ تعد بنفس الشكل السافر الذي كانت عميو في السنوات الماضية ،وربما كاف
ذلؾ نوع مف االستجابة العراقية أو تفادياً لمزيد مف المواقف ،أو ربما  -وىو في تقديري العامل األبرز  -أف
أعداد مف تبقى مف البلجئيف الفمسطينييف أصبحت مف القمة بحيث لـ تعد عمميات استيدافيا مثيرة لبلىتماـ
كما في السابق .أضف إلى ذلؾ أخذ األمور منحى جديداً بعد بروز تنظيـ الدولة وتوجو االىتماـ أكثر نحو
ً
الصراع الدائر معو ،لكف ىذا ال يعني أنيـ استُثنوا تماماً مف االستيداؼ ،بل استمر استيدافيـ كما استمر
التضييق عمييـ في كافة مناحي الحياة حتى تاريخ إعداد ىذه الدراسة ،وىذا ما سيتضح تباعاً.
ثانياً :دوافع وخمفيات السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في العراق:
رغـ أف البلجئيف الفمسطينييف بمختمف توجياتيـ وانتماءاتيـ تعايشوا مع العراقييف لقرابة ستة عقود،
وأخذوا موقف الحياد والترقب وانتظار ما ستسفر عنو األياـ ،إال أنيـ لـ يسمموا وتعرضوا أللواف شتى مف
االنتياكات (اليوسف.)11 :2007 ،

لكف طالما أف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ أخذوا موقف الحياد فمماذا كانت االنتياكات التي
تعرضوا ليا  ،وما ىي الدوافع وراء السياسة العراقية العدائية تجاه ىؤالء البلجئيف؟
منذ االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ في نيساف /أبريل  ،2003عصفت بالعراؽ موجة شديدة مف العنف،
وكثي اًر ما استيدفت اليجمات ذات الدوافع السياسية أو العنف اإلجرامي مختمف الجماعات اإلثنية والدينية.
وفي بيئة كيذه ،يصعب عمى المرء غالباً أف يحدد في كل حالة بعينيا ما إذا كاف البلجئوف الفمسطينيوف
الذيف يقعوف ضحايا لمعنف مستيدفيف ألنيـ فمسطينيوف تحديداً ،أو ألنيـ مف السنة ،أو لمجرد وجودىـ في
ٍ
لحظة معينة .لكف األدلة المتوفرة تشير إلى أف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ يمثموف
مكاف معيف وفي
مجموعة ميددة عمى ٍ
نحو خاص .ويكاد جميع البلجئيف الفمسطينييف الذيف تحدثوا يعتقدوف أف مياجمييـ
يستيدفونيـ ألنيـ فمسطينيوف .كما أف رواياتيـ توحي بنوع موجو مف العنف والتيديد (ىيومف رايتس ووتش،
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ٍ
استيداؼ
 .)25 :2006كما أف السياسة العراقية المتبعة تجاه البلجئيف الفمسطينييف  -كما سنرى – مف
مباشر ،و ٍ
ٍ
ٍ
وسوء في المعاممة ،... ،تؤكد أف الفمسطيني مستيدؼ بعينو.
وتضييق
طرد مف البيوت وتيجير،
إف معظـ االنتياكات التي حدثت لبلجئيف الفمسطينييف لكونيـ مف العرب السنة ،والشاىد عمى ذلؾ أف
ومسيطر عمييا مف قبل
معظـ مناطق تواجدىـ وتجمعيـ والتي تركزت االنتياكات فييا ذات غالبية شيعية ُ
المميشيات الشيعية ،مع العمـ بأف ىناؾ تجمع قديـ وعمارة سكنية لمفمسطينييف وعوائل في مناطق متفرقة مف

الموصل ذات الغالبية السنية لـ تتعرض ألي استيداؼ طائفي أو عنصري (اليوسف.)150 :2007 ،
ومف أبرز وأىـ األسباب التي دعت بعض الفئات الشيعية الستيداؼ البلجئيف الفمسطينييف وتقميص
وجودىـ ىي عدـ المعرفة الحقيقية بعدد وطبيعة وجود الفمسطينييف في العراؽ والصراع الطائفي ،مف خبلؿ
اعتبار الوجود الفمسطيني ثقل سني وعربي وخاصة في جية منطقة الرصافة [شرؽ دجمة] في بغداد التي
يحاولوف السيطرة عمييا وتحويل ديموغرافيتيا لصالحيـ (المصدر نفسو .)33 :فرغـ قمة عدد البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ مقارنة بأعدادىـ في الساحات األخرى ،إال أنو تـ تضخيـ أعدادىـ ألىداؼ مشبوىة،
حيث طرحت بعض األطراؼ العراقية أف عددىـ بمغ ( ،)500,000وأف ىذا مف شأنو أف يخمق خمبلً في
التوازف العرقي والطائفي لبعض األطراؼ العراقية (أبو السعود.)2009/5/23 ،
وكاف البعد الفارسي القومي مف أىـ األسباب والدوافع وراء استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف ،كونيـ مف
العرب ،حيث كانت ىناؾ نقمة عمى كل ما ىو عربي ،وقد اتضح ذلؾ جميا مف خبلؿ الشعارات المناىضة
لمعرب والمحرضة عمى استيدافيـ أو طردىـ .ونظ اًر ألف العرب منذ البداية غادروا العراؽ عائديف إلى
أوطانيـ ،لـ يبق إال الفمسطيني الذي لـ يجد أي مكاف يعود إليو فبقي في العراؽ – إلى حيف – ليواجو شتى
أشكاؿ البطش (الجئ فمسطيني مف العراؽ.1)2016/12/19 ،
كما ذكر (الجباريف )2007 ،بأف استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف قبل الحكومة العراقية
ومميشياتيا كاف لؤلسباب التالية:
أوالً :بعد طائفي كوف الشعب الفمسطيني يعتبر مف الشعوب القميمة التي ينتمي غالبيتيا لمطائفة السنية،
باإلضافة إلى اعتقادات غير واقعية تتحدث عف كره وبغض الفمسطينييف "آلؿ البيت".

1

ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/19معأحدالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنالعابدٌنمنالعراق.
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ثانياً :العبلقة المتميزة التي كانت بيف الرئيس العراقي الراحل صداـ حسيف والشعب الفمسطيني والمساعدات
التي كاف يقدميا ليـ .ويعتقد الكثير مف العراقييف أنيا كانت عمى حساب العراقييف ،مع العمـ أف حجـ ىذه
ضخـ بشكل ىائل حتى اعتقد ىؤالء أنيا كانت عمى حسابيـ.
المساعدات ُ
ثالثاً :تغذية اإلعبلـ العراقي ليذه االعتقادات مف خبلؿ نشر األخبار الكاذبة والمحرضة عمى الفمسطينييف
واتياميـ بقتل العراقييف (الجباريف.)2007/2/10 ،
ومف أسباب استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف االشتباه بأنيـ يناصروف المقاومة (كريـ .)220 :2010 ،فقد
ش اركت التنظيمات الفمسطينية مع قوات الجيش العراقي في الدفاع عف العراؽ في حربو ضد قوات التحالف
األمريكية األوروبية في حرب الخميج ( ،)1991ومف المعتقد مشاركة البلجئيف الفمسطينييف في أعماؿ مقاومة
ضد قوات االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ بعد غزو العراؽ عاـ  .2003ىذا كمو باإلضافة إلى تصنيف البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ بأنيـ مف أعواف النظاـ العراقي السابق.
ثالثاً :أشكال السياسة العراقية تجاه الالجئين الفمسطينيين في ظل األزمة العراقية:
فيما يتعمق بطبيعة وشكل السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة
العراقية ،فقد تمثمت ىذه السياسة في عدة أشكاؿ أىميا:
 -1اإلخالء القسري من المنازل:
أفاد تقرير فمسطيني أنو مع سقوط النظاـ العراقي في  9نيساف /أبريل  ،2003بدأت الويبلت تتوالى
عمى البلجئيف الفمسطينييف ىناؾ ،وكانت نتائجيا أسوأ مما توقعوه .كما سادت مخاوؼ كثيرة لدى البلجئيف
الفمسطينييف خشية ترحيميـ مف قبل النظاـ الجديد الذي سيحكـ العراؽ ،سيما بعد تصريحات قادة المعارضة
العراقية العائديف إلى العراؽ بعد سقوط النظاـ ،حيث أشار بعضيـ إلى إمكانية تيجير العرب والفمسطينييف
مف كركوؾ إلى مناطق أخرى (كيواف .)147 :2007 ،وبالفعل فقد كانت مخاوؼ البلجئيف الفمسطينييف في
محميا؛ إذ كانت سياسة التيجير مف أىـ مبلمح السياسة العراقية تجاىيـ في مرحمة ما بعد صداـ حسيف.
بدأ طرد البلجئيف الفمسطينييف واخبلؤىـ مف منازليـ بمجرد بدء الغزو األمريكي لمعراؽ تقريباً .وفي
كثير مف الحاالت قاـ مالكو المنازؿ مف الشيعة بطرد مستأجرييا الفمسطينييف (ىيومف رايتس ووتش:2006 ،

 .)14حيث كانت ىناؾ عائبلت عراقية مقيمة في العراؽ تؤجر منازؿ ليا لمفمسطينييف بأسعار زىيدة نزوالً
عند أوامر الحكومة العراقية السابقة ،ولما سقط النظاـ أرادوا طردىـ مف منازليـ (كيواف.)2007:148 ،
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ويعمق أحد البلجئيف الذيف أُجبروا عمى إخبلء منازليـ عمى ذلؾ بالقوؿ :صحيح أف الحكومة العراقية
أجبرت العراقييف في الماضي عمى تأجير منازليـ لنا بمبالغ منخفضة ،لكف ذلؾ ليس ذنبنا ،وفي ذلؾ الوقت،
عندما كاف عبد الكريـ قاسـ 1ىنا ،كنا ندفع ( )5دنانير شيرياً وقد كاف ذلؾ مبمغاً محترماً ،لكنو فقد قيمتو
تدريجياً ،خاصة بعد عاـ  1991بفعل العقوبات والضائقة االقتصادية وصار عديـ المعنى .لـ ترفع الحكومة
العراقية قيمة اإليجار ،ونحف نستطيع أف نفيـ سبب إحساس مالكي البيوت بالغضب ،لكف تمؾ ليست
بالطريقة المناسبة لمتعامل مع ىذه المشكمة (ىيومف رايتس ووتش .)12 :2006 ،عمى أية حاؿ فمسألة اإليجار
المنخفض ليست مبر اًر لطرد البلجئيف الفمسطينييف مف منازليـ .كذلؾ طالما أف الحكومات السابقة ىي مف
أجرت تمؾ المنازؿ ،فمف المنطقي أف تتدخل الحكومة الحالية لممساعدة في إيجاد آلية معينة لحل المشكمة،
إما برفع األسعار أو توفير بدائل أخرى .ىذا إف لـ تكف عممية الطرد مقصودة ومخطط ليا تحت أي مبرر.
وحسب ىيومف رايتس ووتش 2أنذر كثير مف مالكي الشقق سكانيا مف البلجئيف الفمسطينييف باإلخبلء
قائميف بأنيـ يريدوف الحصوؿ عمى إيجار شققيـ وفقاً لسعر السوؽ .فمثبلً أُجبر أحد البلجئيف الفمسطينييف
عمى ترؾ شقتو في حي المشتل عندما قاـ المالؾ بزيادة اإليجار مف ( )20,000دينار عراقي ( )10دوالر
إلى ( )190,000دينار ( )50دوالر بعد شير مف الحرب ،وحسب رواية ىذا البلجئ فقد قاؿ المالؾ لآلخريف
أنو يريد التخمص منيـ .لذا قرر ىذا البلجئ الرحيل قبل أف يحدث ما ىو أسوأ (ىيومف رايتس ووتش:2006 ،

 .)16وعمى ما يبدو أف قضية رفع اإليجار ما ىي إال مبرر لعممية الطرد ليس إال ،خاص ًة إذا ما كاف المبمغ
المطموب فيو مف المبالغة مقارن ًة بأسعار السوؽ.
وقد حدثت حاالت اإلخبلء القسري لبلجئيف الفمسطينييف في جميع أنحاء بغداد ،وطالت أيضاً البلجئيف
الفمسطينييف القبلئل الذي يسكنوف منازؿ خاصة يدفعوف أجورىا حسب أسعار السوؽ .وقاؿ أحد البلجئيف
الفمسطينييف ،أنو أُجبر عمى مغادرة منزلو المستأجر في حي الخضراء ببغداد ،حيث يقطف عدد قميل مف
الفمسطينييف ،وكاف يدفع إيجا اًر كبي اًر يبمغ ( )400,000دينار عراقي سنوياً ( )200دوالر ،وقد تعرض منزلو
لمحصار مف قبل رجاؿ مسمحيف ثبلث مرات ،وكانوا يطمقوف النار في اليواء مطالبيف األسرة بالرحيل ،فقرر
مغادرة المنزؿ بعد اليجوـ الثالث في  25نيساف /أبريل ( 2003المصدر نفسو).

1

عبدالكرٌملاسم،ربٌسوزراءالعراقمنعام1963-1958
2
هٌومنراٌتسووتش،باإلنجلٌزٌة() Human Rights Watchبمعنىمرالبةحموقاإلنسان،وهًمنظمةدولٌةؼٌرحكومٌةمعنٌةبالدفاععن
حموقاإلنسانوالدعوةلها،ممرهامدٌنةنٌوٌورن.تأسستعام، 1978حٌثكانتتسمى"لجنةمرالبةاتفالٌاتهلسنكً"،وكانتمهمتهااألساسٌة
مرالبةمدىامتثالالكتلةالسوفٌاتٌةلألحكامالمتعلمة  بحموقاإلنسانفًاالتفالٌة.وكانتمنظماتأخرىلدأنشبتلمرالبةحموقاإلنسانفًالعالم،
ت َوحُّدودمجهذهالمنظماتعام1988نتجعنهتأسٌسهذهالمنظمةالتًأصبحتتعرؾباسمهٌومنراٌتسووتش .
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إضافة لذلؾ فإف بعض المنازؿ والشقق في منطقة السبلـ وحي الحرية ،وزعتيا الدولة العراقية عمى
بعض أسر البلجئيف الفمسطينييف ،لكف ممكية ىذه المنازؿ تعود إلى عائبلت عراقية فارة مف العراؽ ،وقد
عادت بعض ىذه العائبلت وكانت تريد منازليا .لكف في المقابل كاف ىناؾ مجموعات كثيرة ال تمتمؾ أي
بيت مف البيوت التي يقيـ فييا البلجئوف الفمسطينيوف وىددتيـ واعتدت عمييـ .وحصمت حاالت تيديد
لبلجئيف الفمسطينييف كي يتركوا منازليـ ،كما تـ طرد الكثير مف دوف إعطاء إنذارات (كيواف.)148 :2007 ،
وفي حاالت أخرى فقد حاوؿ عراقيوف مسمحوف طرد البلجئيف الفمسطينييف مف المنازؿ الحكومية بغية
االستيبلء عمييا ألنفسيـ (ىيومف رايتس ووتش.)14 :2006 ،
ومف ضمف سياسة اإلخبلء القسري أورد موقع الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف (راصد) بأف مجاميع
مف مميشيا جيش الميدي قامت في  6نيساف /أبريل  2007بتفتيش بعض الشقق في مجمع الصحة في
منطقة الدورة؛ لطرد مف ليس لديو عقد إيجار أو عقده منتيي ،بدعوى إسكاف عوائل تعود إلييـ ،مع أف تمؾ
المميشيات ليست جية حكومية (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف -راصد (ج).)2015/7/18 ،
وحسب ما ورد في جميع المصادر وروايات شيود العياف ،يتبيف أف حاالت الطرد واإلخبلء مف المنازؿ
كانت تتـ باإلكراه وتحت تيديد السبلح ،بل واالستيداؼ الفعمي والقتل ،فعمى سبيل المثاؿ روت نظيمة
سميماف ،وىي امرأة فمسطينية تقيـ في حي الحرية ببغداد أف ( )15مسمحاً جاءوا إلى منزليا في  11نيساف/
أبريل  2003وقالوا ألسرتيا" :ىذا المنزؿ ممؾ لمعراقييف ،وأنتـ ال تممكوف شيئاً .لقد كاف صداـ يحميكـ.
اذىبوا اآلف واطمبوا مف صداـ أف يعطيكـ بيتاً آخر" .وبعد يوميف مف ذلؾ التيديد ألقى أشخاص مجيوليف
قنبمتيف داخل منزؿ نظيمة فدمروه وقتموا حفيدتيا ذات األشير السبعة ،كما جرح ثبلثة مف أبنائيا وثبلثة مف
أبناء عمومتيا جراحاً خطيرة (ىيومف رايتس ووتش.)13 :2006 ،
ولـ تقتصر عمميات الطرد عمى إخبلء البلجئيف الفمسطينييف قس اًر مف منازؿ بعينيا كما الحاالت التي
ُذكرت ،وانما امتدت إلى حاالت طرد جماعي ،مف خبلؿ تيديد بالقتل إف لـ يغادروا العراؽ وليس منازليـ
فحسب .ومف أمثمة ذلؾ ما رواه أحد البلجئيف الفمسطينييف والذي يسكف في حي البمديات مف أف مسمحيف
جاءوا إلى المجمع السكني بعد سقوط بغداد بخمسة أياـ ،وكانوا يصيحوف مطالبيف الفمسطينييف بالرحيل ،ثـ
انتقل ىذا البلجئ مع أسرتو إلى حي الحرية ،لكنو تعرض لميجوـ ثانية مف قبل مسمحيف جاءوا يحتجوف
خارج مركز البلجئيف ويقولوف لمفمسطينييف أف يخرجوا .وتحدث الجئ آخر يسكف في شقة بأحد بنايات
الفمسطينييف الثبلثة في حي التأميـ ببغداد ،والتي تُؤوي ( )45أسرة فمسطينية ،كيف تعرضوا لعشرة أياـ مف
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التيديدات واطبلؽ النار قبل أف يقرروا الفرار يوـ  21نيساف /أبريل  .2003وقاؿ :كانوا يحمموف البنادؽ
ويطمقوف النار عمى المباني ،ويدخموف المبنى أحياناً وييددونيـ قائميف بأنيـ سيجمبوف القنابل ،ويقولوف:
"سنحرقكـ ،نريد أف ترحموا .ىذا البمد لنا .كنتـ تحبوف صداـ .وىو قد ذىب اآلف" (ىيومف رايتس ووتش:2006 ،

.)14
وفي  1حزيراف /يونيو  ،2005تعميق أوراؽ فييا تيديد ووعيد عمى المحاؿ التجارية في المجمع
السكني في البمديات تطالب الفمسطينييف بالرحيل خبلؿ شير (اليوسف.)39 :2007 ،
وفي  23آذار /مارس  ،2006إلقاء منشورات في منطقة الحرية ،موقعة باسـ "سرايا يوـ الحساب" جاء
فييا" :إنذار .إنذار .إنذار .إلى الخونة الفمسطينييف المتعاونيف مع الوىابية التكفيرية والنواصب والبعثية
الصدامية وبالخصوص الساكنيف في منطقة دور الشؤوف .ننذركـ بأننا سنقوـ بتصفيتكـ جميعاً إذا لـ ترحموا
مف المنطقة نيائياً خبلؿ عشرة أياـ .وقد أعذر مف أنذر" (اليوسف .)79 :2007 ،و لبلطبلع عمى صورة أحد
ىذه المنشورات أنظر المبلحق ،ممحق رقـ ( .)2وقد تحدث عدد مف الفمسطينييف عف تمقييـ رسائل مماثمة
عمى ىواتفيـ تأمرىـ بمغادرة بغداد فو اًر واال ُقتموا (ىيومف رايتس ووتس.)29 :2006 ،
وفي  27أيار /مايو ُ ،2006وزعت أوراؽ فييا تيديد عمى أكثر مف ( )20عائمة فمسطينية في منطقة
الطوبجي مف قبل جماعة مجيولة تدعى "كتائب أحرار العراؽ" تطالبيـ بمغادرة أرض العراؽ خبلؿ ( )10أياـ
واال كاف مصيرىـ القتل (اليوسف .)84 :2007 ،وقد ترفعت عف أف أخط بقممي النص الحرفي لما جاء في تمؾ
األوراؽ لما حممتو مف إساءة كبيرة لروح الشييديف أبو عمار وصداـ حسيف ،واكتفيت مف باب األمانة العممية
بوضع صورتيا في المبلحق ،أنظر ممحق رقـ (.)3
وىنا وبعد تمؾ األمثمة التي ىي قميل مف كثير ،أسجل استغرابي ممف ُيروج فقط لموضوع طرد

البلجئيف الفمسطينييف بحجة موضوع اإليجار الرخيص وممكية المنازؿ ،رغـ أف الحاالت األكثر لمطرد كانت

لدوافع أخرى ،وبسبب أنيـ فمسطينيوف ،مما يدلل عمى وجود سياسة تيدؼ إلى طرد واعادة تيجير البلجئيف
الفمسطينييف ،وأنو حتى موضوع اإليجارات الرخيصة ُوظف مف قبل جيات ما لتحريض مالكي تمؾ المنازؿ
عمى طرد البلجئيف الفمسطينييف.
وقد يتصور الكثيروف أف سياسة اإلخبلء القسري مف المنازؿ كانت لفترة معينة وانتيت ،إال أف الواقع
يقوؿ باستمرار تمؾ السياسة كمما سنحت الفرصة .ومف ذلؾ ما نقمو موقع فمسطينيو العراؽ عف إطبلؽ
مناشدة في  11شباط /فبراير  2015إلى سفارة دولة فمسطيف في بغداد إلنقاذ عائمة فمسطينية مختمة عقمياً
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تناـ في شوارع بغداد بعد أف تـ طردىـ مف منزليـ وتـ ىدمو ،ورغـ محاوالت العماؿ بإبعادىـ عف المنزؿ إال
أنيـ رفضوا ذلؾ (موقع فمسطينيو العراؽ.)2015/2/11 ،
 -2التحريض اإلعالمي:
كاف لئلعبلـ الطائفي متمثبلً بالسياسييف والرموز التي دخمت مع المحتل ،وبعض الصحف والقنوات
الفضائية ،الدور البارز في تأجيج الرأي العاـ العراقي ضد العرب عموماً والفمسطينييف خصوصاً ،وىذا
انعكس بشكل كبير عمى عمميات االستئصاؿ والتيجير والمبلحقة لمعرب وخصوصاً الفمسطينييف (الشعباف،

 .)2012/1/16ولعبت وسائل اإلعبلـ الطائفية المرئية والمقروءة دو اًر مف خبلؿ التحريض الواضح والمتكرر
عمى استيداؼ الوجود الفمسطيني ،كقناة العراقية الفضائية ،وقناة الفرات ،وقناة الفيحاء ،وغيرىا ،وصحيفة
الصباح ،والبينة ،وبعض المواقع اإللكترونية (النبياني .)89 :2007 ،حيث بدأت بعض الصحف التي صدرت
بعد االحتبلؿ بشف حممة إعبلمية عمى العرب المقيميف في العراؽ وخاصة الفمسطينييف ،وقد تصاعدت ىذه
الحممة في جريدة الصباح الناطقة بمساف شبكة اإلعبلـ العراقية .وتـ توصيف الفمسطينييف باعتبارىـ مف أتباع
النظاـ الع ارقي السابق وبأنيـ مسؤولوف عف الكثير مف األعماؿ اإلرىابية (سبلمة.)43 :2007 ،
أضف إلى ذلؾ التصريحات التحريضية التي صدرت عف قيادات بعض األحزاب ،إذ وصف بعض
1
قادة حزب "المؤتمر الوطني العراقي" البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بأنيـ "يشكموف طابو اًر خامساً وكريياً

لمنظاـ السابق" .وذلؾ كمو في معرض تبرير األعماؿ العدائية التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف ،بما في
ذلؾ العمل عمى طردىـ خارج الببلد .كما رفعت بعض األحزاب العراقية شعارات مثل" :العراؽ لمعراقييف"
حاوؿ البعض مف خبلليا أف يبث معاني ذات طبيعة عنصرية وانعزالية (صالح ،وآخروف.)24 :2009 ،
كما اتخذ التحريض عمى الفمسطينييف أشكاالً أخرى عبر الفضائيات التي افتُتحت بعد االحتبلؿ مثل
قناة العراقية الفضائية التي عرضت بعض الفمسطينييف عمى أساس أنيـ دبروا عمميات تفجير في أماكف
مختمفة مف بغداد وأنيـ عناصر يتبعوف تنظيـ القاعدة ،وقد برأىـ القضاء العراقي فيما بعد (أبو السعود،

2009/5/23؛ صالح ،وآخروف.)25 :2009 ،
وىناؾ الكثير مف األمثمة عمى التحريض اإلعبلمي عمى الفمسطينييف وعمى الوجود الفمسطيني في
العراؽ نذكر منيا ما يمي:
1

الطابورالخامس(،)Fifth Columnتعبٌرسٌاسًٌرمزإلىالخونةوالمخ ربٌنمنداخلالمجتمعلصالحعدوخارجًفًحالةعداءأوحربمع
الوطنوالمٌادةالسٌاسٌةفٌه.وٌعودالتعبٌرإلىفرانسٌسكوفرانكوالذيأعلنإبانالحرباألهلٌةاالسبانٌة 1939 -1935أنهٌهاجممدرٌدبأربعة
طوابٌرمنالخارجوٌساعدهأنصارهمنداخلمدرٌدفًطابورخامس(الكٌالً.)751:1983،
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 ما جاء في مقاؿ لبياء الموسوي عمى موقع الفرات عمى شبكة االنترنت بتاريخ  19أيموؿ /سبتمبر
 2003تحت عنواف (ماذا عف المستوطنيف الفمسطينييف في العراؽ) .فبعد أف ساؽ االتيامات
واالنتقادات لمفمسطينييف في العراؽ قاؿ" :لذلؾ عمييا أف تخرج مف العراؽ وتُطرد خارج أسواره" ،وقبل
ذلؾ بيوميف كاف لو مقاؿ بعنواف (بعد اعتقاؿ  80إرىابي يجب طرد اإلرىابييف العرب والمستوطنيف
الفمسطينييف مف أرضنا) (اليوسف.)12 :2007 ،
 وفي زمف حكومة إبراىيـ الجعفري ،1وضمف اإلشاعات والتحريض اإلعبلمي ضد الوجود الفمسطيني
كتبت الصحف عف الفمسطينييف ،فمنيـ مف أراد أف تُقاـ ليـ خياـ عمى الحدود العراقية األردنية،
وتتكفل األمـ المتحدة بيـ ،ومنيـ مف قاؿ بأف قيادات األجيزة األمنية كانت بيد الفمسطينييف وأف أيدييـ
مغموسة بدماء العراقييف .وكأف العراؽ وحسب تعبير الكاتب عصاـ العراقي "خبل مف الرجاؿ ومف
أتباع الرئيس السابق صداـ حسيف ليضعوا الفمسطينييف في ىذه األجيزة الحساسة" (العراقي،

 .)2006/12/18فمـ يكف الفمسطينييف وال حتى العرب اآلخريف يعمموف في أي مف األجيزة األمنية
العراقية ،حتى أولئؾ الذيف تبوؤوا مناصب في حزب البعث لـ يكونوا يعمموف في األجيزة األمنية (الجئ

فمسطيني مف العراؽ ،2)2016/12/19 ،كما مارست الفضائيات دو اًر ال يقل عف الصحف خصوصاً بعد
حادث تفجير بغداد الجديدة في أيار /مايو ( 2005العراقي .)2006/12/18 ،حيث ابتدأت حممة
التحريض بظيور أربعة مف الفمسطينييف عمى قناة العراقية ،وقد بدت عمييـ آثار التعذيب ليعترفوا
بمسؤوليتيـ عف ىذا التفجير (صالح ،وآخروف .)28 :2009 ،وعمى إثر ذلؾُ ،وضعت الفتة في منطقة

بغداد الجديدة موقعة باسـ "ذوي شيداء مجزرة بغداد الجديدة" .كتب عمييا "نطالب بطرد ناكري الجميل
مف المرتزقة الدخبلء الذي سفكوا دماء األبرياء مف أبناء شعبنا العراقي البار ونسوا دماء الشيداء

العراقييف في دير ياسيف والجوالف والكرامة دفاعاً عف كرامة العرب" (اليوسف .)37 :2007 ،ولبلطبلع
عمى صورة تمؾ البلفتة أنظر ممحق رقـ ( .)4غير أنو تبيف بعد ( )3سنوات قضاىا المتيموف في
السجف أنيـ أبرياء (صالح ،وآخروف .)28 :2009 ،حيث تـ اإلفراج عنيـ بعد انعقاد المحكمة؛ لعدـ ثبوت
أي دليل ضدىـ (اليوسف.)37 :2007 ،
الممفقة أو قبل التثبت مف المعمومات ،لكني
ولف أعمق عمى قضية التحريض المبنية عمى التيـ ُ
سأقف قميبلً عند اتياـ الفمسطينييف بأنيـ ناكروف لمجميل .فمـ ولف ينكر الفمسطينيوف الدور الذي قاـ بو
الجيش العراقي في فمسطيف ،وقد سبق الحديث عف العبلقات التي كانت تربط الجيش العراقي خبلؿ
1

حكومةإبراهٌمالجعفري3،أٌار/ماٌو25-2555أٌار/ماٌو .2556
2
ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/19معأحدالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنالعابدٌنمنالعراق.
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حرب  1948بسكاف القرى الفمسطينية المحيطة بمنطقة عممياتو والتي تنحدر أصوؿ غالبية البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ منيا ،كذلؾ العبلقة الخاصة والمميزة التي ظمت تربط العراؽ بفمسطيف .وما
كاف الشعب الفمسطيني في شتى أماكف تواجده ولف يكوف ناك اًر لمجميل كما يتحدث أصحاب األجندات
المشبوىة في العراؽ مف خبلؿ حمبلتيـ التحريضية ،والذيف يتغنوف اآلف ببطوالت الجيش العراقي في
فمسطيف ويمنوف عمى الفمسطينييف بيا ،وىـ أوؿ مف تآمر عمى ىذا الجيش حيف تحالفوا مع قوات
الغزو األمريكي التي استيدفت كل شيء في العراؽ ودمرت الجيش العراقي ،وأسقطت النظاـ العراقي
وقامت بحل ما تبقى مف الجيش ،لتستبدلو بسمطات وبنظاـ حكـ وبجيش مو ٍ
اؿ ليا ،يستنزؼ قد ارت
وخيرات العراؽ لصالح األجنبي.
 وفي مؤتمر صحفي بتاريخ  17تشريف األوؿ /أكتوبر  ،2005طالبت وزيرة الميجريف سييمة عبد
الجعفر رئاسة الوزراء وو ازرة الداخمية بطرد الفمسطينييف ،وارجاعيـ إلى غزة (اليوسف.)33-32 :2007 ،
 وفي عاـ  ،2006أظير تمفزيوف "العراقية" الحكومي صو اًر لثبلثة شباف فمسطينييف قاؿ إنيـ نفذوا جرائـ
قتل طائفية بحق شباب شيعة .لتبدأ مرحمة الشعارات المناوئة لمفمسطينييف في العراؽ .حيث رفع حزب
"الدعوة اإلسبلمية" بزعامة نوري المالكي شعارات عمى مناطق متفرقة مف بغداد ،تمتيا شعارات أخرى
لمميشيات عدة ،مثل" :فمسطيني إرىابي"" ،العراؽ لمعراقييف" ،و"اطردوا قاتمي شعبنا" (المختار،

.)2015/8/7
 وقد أسيمت حكومة [نوري المالكي] مف خبلؿ وسائل اإلعبلـ في حشد الرأي العاـ العراقي ضد
الفمسطينييف ،مف خبلؿ إلصاؽ تُيـ التفجير بيـ .ورغـ أف البراءة كانت نصيب كل الفمسطينييف الذي
اتيموا بيذه التيـ ،إال أف الحكومة العراقية لـ تورد براءتيـ كما أوردت أخبار اعتقاليـ ،بل أظيرتيـ
عمى شاشات التمفاز وىـ يعترفوف بما لـ يرتكبوا مف جرـ ظمماً وبيتاناً (الشاويش.)2013 ،
 وفي تحريض جديد ،بثت قناة السومرية العراقية خب اًر قالت فيو" :مقتل المفتي الشرعي لتنظيـ داعش
اإلرىابي في حوض حمريف بإطبلؽ نار قناص عميو شماؿ شرؽ بعقوبة" مشي اًر إلى أف القتيل
فمسطيني الجنسية واسمو أبو ىشاـ الفمسطيني ،مع العمـ بأنو [حسب المصدر] بعد التحري والتدقيق
المتواصل لـ يتـ العثور عمى أثر ليذا االسـ وحتى لـ يوجد لو صورة وخاصة أنو المفتي الشرعي
لداعش عمى حد وصف القناة (األيوبي.)2015/4/1 ،
 وفي ٍ
خبر تحريضي جديد بثو موقع زاوية برس في أيموؿ /سبتمبر  ،2015قدمت و ازرة الداخمية العراقية
إحصاء حوؿ "عدد االنتحارييف في العراؽ" وجنسياتيـ ،والذيف انتحروا في األسواؽ والتجمعات األىمية
ً
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والمرافق العامة قاتميف النساء واألطفاؿ والشيوخ ،حيث وصل عدد الفمسطينييف منيـ إلى ( )1201ما
بيف  2007إلى " .2013في حيف ال يتعدى عدد (االنتحارييف) [االستشيادييف] بيف الفمسطينييف الذي
فجروا أنفسيـ ضد (إسرائيل) منذ االنتفاضة األولى نياية الثمانينات مف القرف الماضي ()200
(انتحاري) [استشيادي] في أعمى التقديرات ،... ،وكل ىؤالء (االنتحارييف) مف المذىب السني "...
(موقع زاوية برس .)2015/9/16 ،والمدقق في نص الخبر يدرؾ مقدار وحجـ التحريض الذي يستيدؼ
أتباع المذىب السني عموماً والفمسطينييف منيـ خصوصاً ،والذيف اتُّيموا زو اًر بأنيـ يعتبروف العراقييف
عدوىـ األوؿ وليس (إسرائيل) .ولف أدقق كثي اًر في العدد المذكور الذي ال يختمف اثناف عاقبلف عمى
القدر اليائل مف المبالغة فيو .فكـ ىو عدد الفمسطينييف جميعاً في العراؽ حتى يفجر نفسو ()1201
شخص منيـ؟!
مف جيتو نفى السفير الفمسطيني في العراؽ أحمد عقل في  23تموز /يوليو  2016تنفيذ
( )1250فمسطينياً عمميات انتحارية في العراؽ ،وأكد أف مف تورط في تمؾ العمميات مف الفمسطينييف
ىـ "خمسة فقط" .فيما حصر عدد الفمسطينييف الممتحقيف بتنظيـ "داعش" في العراؽ بػ( )20فقط،
وأضاؼ أف ىناؾ جيود إلعادتيـ إلى فمسطيف داعياً إياىـ إلى القتاؿ عمى األراضي المحتمة في
فمسطيف (شبكة أخبار النجف األشرؼ .)2016/7/23 ،أضف إلى ذلؾ أف الفمسطينييف الذيف يقاتموف في
صفوؼ داعش لـ يثبت أنيـ مف البلجئيف الفمسطينييف الموجوديف في العراؽ ،بل وصموا إلى العراؽ
ضمف جممة أعداد كبيرة مف العرب وغيرىـ ،والذيف دخموا العراؽ وسورية لمقتاؿ مع داعش .كما أف
أعداد مقاتمي داعش في العراؽ مف العرب وغيرىـ أكثر بكثير مف الفمسطينييف ،فمماذا ىذا االستيداؼ
لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تحديداً؟ .أضف إلى ذلؾ أف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ أنفسيـ
مثميـ مثل العراقييف كانوا مف ضمف مف استُيدفوا مف قبل "داعش" كما سيتبيف الحقاً.
 -3االستيداف المباشر:
وقد تمثل االستيداؼ المباشر لبلجئيف الفمسطينييف في العديد مف أشكاؿ االعتداءات المباشرة سواء
عمى األشخاص أو عمى التجمعات ،وكاف مف أبرز ىذه األشكاؿ القتل والتنكيل والخطف والتعذيب واالعتقاؿ
ومياجمة التجمعات الفمسطينية والتجمعات السكنية ليـ.
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 القتل:
وكانت أبرز موجات القتل قد برزت بعد تفجير سامراء في  22شباط /فبراير  ،2006حيث ىاجـ
مسمحوف أماكف سكف الفمسطينييف في بغداد فقتموا عشرة منيـ عمى األقل كاف بينيـ شقيقا الممحق الفمسطيني
في العراؽ .وعشية تفجير سامراء قتل أشخاص مجيوليف سمير خالد الجياب ،وىو فمسطيني في الخمسيف،
ولو ساؽ اصطناعية ،حيث ضربوه عمى رأسو بالسيف وأطمقوا عميو أكثر مف ( )20طمقة (موسوعة النكبة،

2015/10/19؛ ىيومف رايتس ووتش.)2 :2006 ،
وفي  16آذار /مارس  ،2006قاـ مسمحوف مجيولوف في حي الشعمة ببغداد بخنق الحبلؽ الفمسطيني
دمحم حسيف صادؽ البالغ ( )27عاماً حتى الموت ،إضافة إلى اثنيف مف العراقييف السنة (موسوعة النكبة،

.)2015/10/19
ومف أبرز عمميات القتل بحق البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مقتل تسعة وجرح العشرات في ىجوـ
عمى سوؽ الخضار في منطقة البمديات في  26حزيراف /يونيو  2006مف قبل مميشيات دعمتيا مجموعة
ترتدي زي مغاوير الداخمية وتركب سياراتيا ،حيث أطمقت النار عمى األطفاؿ والشيوخ والنساء مف غير مبرر
ودوف رقيب أو حسيب (حمود.)2007/6/5 ،
وىناؾ الكثير مف حاالت القتل وعمى مدار السنوات والتي وردت في العديد مف المصادر .وما أوردناه
ما ىو إال أمثمة .كما لـ ُيكتفى في كثير مف الحاالت بالقتل ،وانما تعدى ذلؾ لمتنكيل بالقتمى وتشويو جثتيـ.

أضف إلى ذلؾ أف معظـ القتمى والمستيدفيف الفمسطينييف إف لـ يكف جميعيـ ،لـ ُيقتموا أو ُيستيدفوا وىـ في
حالة اشتباؾ مع خصوميـ ،وانما استُيدفوا وقتموا بد ٍـ بارد.



االختطاف:
وفقاً لتقرير صدر عف منظمة العفو الدولية في آب /أغسطس  2007صرح مالكوـ سمارت ،مدير

برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في منظمة العفو الدولية بأف الفمسطينييف ُيعتبروف مف الجماعات األكثر

استضعافاً في العراؽ .إذ يجري تعقبيـ واختطافيـ وتعذيبيـ وقتميـ مف دوف أف تُتخذ أية خطوات فعالة
لحمايتيـ .ووفقاً لمتقرير اختطفت الجماعات المسمحة عشرات البلجئيف الفمسطينييف حيث يتـ العثور عمى
جثتيـ في وقت الحق في المشارح أو ممقاة في القمامة عمى قارعة الطرؽ ،وكثي اًر ما تكوف مشوىة أو تظير
عمييـ آثار التعذيب (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد.)2007/10/1 ،
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كما تـ اختطاؼ العشرات مف البلجئيف الفمسطينييف بحجة أنيـ ميسوريف ،ومطالبة أىالييـ بدفع فدية
تتراوح حسب الحالة بيف ( )15,000 -10,000دوالر كي يتـ إطبلؽ سراح المخطوؼ الذي يكوف في
حاالت عديدة رجبلً طاعناً في السف ،أو طفبلً في المدرسة االبتدائية ،أو شاباً في مقتبل العمر ،وقد تـ أخذ
الفدية في حاالت مف أىالي المخطوفيف وبعد ذلؾ تـ قتميـ (قبعة .)72 :2007 ،لكف بالتأكيد إذا لـ يثبت
انتشار ىذه الظاىرة في العراؽ عموماً ،واستيداؼ الجميع وليس الفمسطيني فقط ،فإف ىذا يدلل أف األمر ال
يقتصر عمى قضية االبتزاز المالي ،وانما تكوف لو أبعاد أخرى متعمقة بإشعار البلجئ الفمسطيني بعدـ
األماف؛ إلجباره عمى الرحيل .وأنوه بأنو وحسب األمثمة التي أوردتيا المصادر فإف عمميات االختطاؼ وطمب
الفدية لـ تقتصر عمى جيات مجيولة فقط ،بل قامت بيا أيضاً قوات محسوبة عمى الحكومة ،واألمثمة عمى
عمميات االختطاؼ بأنواعيا والتي أوردتيا المصادر أكثر مف أف تُحصى.


مياجمة التجمعات السكنية:
تـ استيداؼ التجمعات التي يشغميا البلجئوف الفمسطينيوف ،خاصة المجمع السكني في البمديات الذي

يسكف فيو ما ال يقل عف ( )%40مف الفمسطينييف الذيف تواجدوا في العراؽ ،كما حصمت اعتداءات عمى
تجمعات سكنية في حي الدورة والحرية والزعفرانية وأماكف أخرى (سبلمة.)43 :2007 ،
وعمى سبيل المثاؿ بعد تفجير مرقد اإلماـ العسكري في سامراء في  22شباط /فبراير  2006بوقت
وجيز جداً ىاجمت جماعات مسمحة مجيولة البنايات الفمسطينية في حي البمديات ببغداد مستخدميف البنادؽ
وقذائف الياوف ،وطبقاً لرياض منصور المندوب الفمسطيني في األمـ المتحدة فقد ُقتل ( )10فمسطينييف عمى
األقل في أعقاب تفجير سامراء مباشرة (ىيومف رايتس ووتش.)27-26 :2006 ،
وفي  13كانوف األوؿ /ديسمبر  ،2006تـ قصف مجمع البمديات بثبلث قذائف ىاوف الساعة الرابعة
عص اًر ،أسفر عف سقوط قتمى وجرحى ،رافقو إطبلؽ نار مف قبل سيارات مدنية وسيارة شرطة مف إحدى
مداخل المجمع محاوليف اقتحامو إال أنيـ لـ ُيفمحوا .بعد ذلؾ بنصف ساعة وبينما األىالي يسعفوف الجرحى

وينقموف الجثت سقطت ( )3قذائف أخرى مخمفة قتمى وجرحى لتكوف الحصيمة النيائية ( )7قتمى وجرح ()32
آخريف جروح بعضيـ بميغة (اليوسف.)116 :2007 ،
ومف أمثمة التعرض لمتجمعات الفمسطينية أيضاً ما حدث بتاريخ  24نيساف /أبريل  ،2007عندما
ذىبت أعداد مف الفمسطينييف لدفف الفقيد دمحم ذيب شحادة ،حيث فوجئوا بيجوـ مجموعة مف جيش الميدي
عمييـ بداخل مقبرة الغزالي ،واختطاؼ كل مف صفاء أحمد إبراىيـ ،ودمحم عمي حسيف البرماوي ،ومحاصرة
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النساء بداخل المقبرة ،وبعد عدة وساطات أطمق سراحيـ بعد تعرضيـ لمتعذيب (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ

اإلنساف– راصد (ج).)2015/7/18 ،
 االعتقاالت:
تعرض العشرات مف الفمسطينييف المقيميف في العراؽ لبلعتقاؿ ،نفذت عمميات االعتقاؿ تمؾ قوات
االحتبلؿ األمريكي ،وقوات األمف التابعة لمسمطات العراقية ومميشيات تابعة ليا ،مف ىؤالء المعتقميف مف
اختفت آثاره ،ومنيـ مف تـ إطبلؽ سراحو في السنوات السابقة بعد إتماـ فترة عقوبتو ،بينما استمر احتجاز
العديد منيـ (المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا.)9 :2016 ،
المعدة ومنطق القوة
وكانت قوات الداخمية العراقية تأتي وتحت الذرائع الواىية والنية المبيتة والخطط ُ
لتقوـ بشف حمبلت اعتقاالت ومداىمات لمبيوت اآلمنة وتكسير لؤلبواب واألثاث والممتمكات واطبلؽ الشتائـ
والسباب والتيديد بالقتل بحق البلجئيف الفمسطينييف ،والبحث عف مطموبيف بحجة انتمائيـ لمنظمات إرىابية.
وعمى سبيل المثاؿ تعرض مجمع البمديات لبلجئيف الفمسطينييف في بغداد لحممة مداىمات واعتقاالت عشوائية
ليس ليا أدنى مبرر ،وقد وصل األمر إلى المساس بالرموز الفمسطينية ىناؾ ،حيث تـ مداىمة منازؿ
الوجياء والرموز المحمية في المجمع بطريقة تنـ عف استيداؼ مدروس ،واعتبر البلجئوف الفمسطينيوف في
العراؽ أف اليدؼ األساسي مف وراء الحمبلت التي تُمارس ضدىـ ىو تصفية وجودىـ وتيجيرىـ ،وليس كما
تدعي القوات العراقية بأنيا حممة لحماية أمف العراؽ (مجموعة العمل مف أجل فمسطينيي سوريا.)2015/10/19 ،
وأحياناً كاف تتـ االعتقاالت عمى اليوية فقط ،حيث أفاد أحد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في
شيادتو عف االعتقاالت أنو إذا حدث انفجار في الشارع يقوموف باعتقاؿ كافة المتواجديف في الشارع لحظة
االنفجار ،ويطمبوف مف الناس اليويات ،واذا عرفوا أنؾ فمسطيني يقولوف لؾ" :أنت إرىابي" ،ويأخذونؾ مع
المعتقميف ،أُخذ عدد مف الفمسطينييف بيذه الطريقة وال أحد يعرؼ ماذا جرى ليـ؟ فقط اعتُقل كونو فمسطيني.
ويقوؿ ىذا الشاىد أيضاً "نحف عدة أشخاص نحمل ىويات عراقية ال يتحرشوف بنا ،ال تستطيع أف تقوؿ أنت

فمسطيني في الشارع خوفاً مف أف يمسكوف بؾ ويوجيوف لؾ أي تيمة" (النابمسي.)2006 ،
كما اعتقل عدد كبير مف الطمبة الفمسطينييف ،يتراوح عددىـ حسب المصادر بيف ()2000 –1500
طالباً فمسطينياً يدرسوف في العراؽ ،جزء منيـ ينتمي إلى التجمع الفمسطيني في العراؽ ،واآلخر أتى مف
األردف ولبناف وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة (كيواف.)149 :2007 ،
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وفيما يتعمق باالتيامات التي كانت توجو لممعتقميف ،فعمى مدار السنوات تعرض الفمسطينيوف المعتقموف
لمتعذيب البشع إلجبارىـ عمى اال عتراؼ بتيـ وجرائـ لـ يقوموا بارتكابيا ،جميعيا تتعمق بممارستيـ اإلرىاب،
وبالفعل اتُّيـ معظميـ بارتكاب أعماؿ إرىابية كالقياـ بعمميات تفجير ،أو التخطيط لتمؾ العمميات ،واتُّيمت
الغالبية العظمي منيـ بالحث والتحريض عمى ممارسة اإلرىاب (المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا،

 .)9 :2016وحسبما صرح تامر مشينش رئيس رابطة فمسطينيي العراؽ ،فإنو يقبع نحو ( )50معتقبلً فمسطينياً
لدى األجيزة األمنية العراقية منذ سنوات ،ولـ تصدر تمؾ األجيزة بحقيـ أية أحكاـ تبرر أسباب االعتقاؿ،
ودائماً ما تكوف التيمة الموجية ليـ "اإلرىاب" حتى باتت صفة تبلزـ البلجئ الفمسطيني في العراؽ أينما حل
(شبكة العودة اإلخبارية .)2015/10/1 ،وقاؿ الناشط في جمعية اإلخوة الفمسطينية العراقية سعد خميل أف "القانوف
العراقي يحاكـ أي متيـ في الوضع المتوتر بتيمة اإلخبلؿ بالنظاـ الداخمي العراقي" مشي اًر إلى أف
الفمسطينييف المعتقميف في السجوف العراقية ،يواجيوف تمؾ التيمة رغـ أف بعضيـ بريء والبعض اآلخر
ارتكب جنحاً ال تستوجب الحكـ الصادر بحقو (موقع فمسطينيو العراؽ.)2015/2/9 ،
أما بالنسبة لمعاناة المعتقميف الفمسطينييف في العراؽ وظروؼ احتجازىـ ،فمـ تقتصر معاناتيـ عمى
تقييد حريتيـ وتمفيق اتيامات مفبركة ليـ ،وحرمانيـ مف الحق في المحاكمة العادلة ،بل قامت السمطات
العراقية باحتجازىـ في ظروؼ غير آدمية ،حيث تـ تعريضيـ لمتجويع لفترات طويمة ،وحرمانيـ مف األدوية
والعبلج البلزـ لحاالت مريضة منيـ ،باإلضافة إلى تعرضيـ لمتعذيب البشع بصورة مستمرة ،ورفض إعطاء
ذوييـ تصاريح لزيارتيـ ،مما جعل الزيارات شبو مستحيمة .كما ترفض السمطات العراقية تمكيف ذوي
المعتقميف مف توكيل محاميف لمدفاع عنيـ ،باإلضافة إلى الحكـ عمى بعضيـ بالسجف واإلعداـ عمى الرغـ
ر العترافيـ تحت الضغط والتعذيب (المنظمة العربية
مف مطالبة بعض المعتقميف إعادة التحقيقات معيـ نظ اً

لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا.)10-9 :2016 ،
وقاؿ السفير الفمسطيني في أربيل نظمي الحزوري إف ىناؾ فمسطينييف معتقميف داخل السجوف تحت
عناويف واعترافات غير دقيقة ،أحدىـ اعترؼ أنو قتل ( )5أشخاص ،وفي الحقيقة ما زاؿ الخمسة أحياء ،لكف
كاف البد أف يعترؼ بسبب ما عاناه مف تعذيب (الجزيرة نت .)2015/6/4 ،كما ذكرت دائرة شؤوف البلجئيف في
حركة حماس في بياف ليا أف البلجئيف الفمسطينييف تعرضوا لشتى أنواع التعذيب بيدؼ انتزاع اعترافات
مكذوبة ،لتحريض الرأي العاـ ضدىـ ،باإلضافة لما حدث مع البلجئ الفمسطيني عماد عبد السبلـ أبو ربيع
( )30عاماً ،أحد أبناء مخيـ البريج لبلجئيف في قطاع غزة الذي قضى بعد ( )3أياـ مف التعذيب في أحد
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السجوف العراقية السرية ،تماماً كما حصل مع أخيو جياد ( )35عاماً مف قبمو بسنوات

(وكالة فمسطيف اليوـ

اإلخبارية.)2012 ،
كما تعرض بعد المعتقميف لبلختفاء القسري تماماً ،دوف تمكيف أي فرد مف أُسرىـ التواصل معيـ
مطمقاً ،وسد كافة المسارات القانونية أماـ تمؾ األُسر وامتناع السمطات العراقية عف إجبلء مصيرىـ (المنظمة

العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا.)10 :2016 ،
واضاف ًة لمزيارات شبو المعدومة لممعتقميف الفمسطينييف ،تعرضت أسر الفمسطينييف الذيف اعتقموا داخل
العراؽ لممبلحقات األمنية والتيديدات مف قبل المميشيات العراقية ،مما دفع بعضيـ إلى اليروب خارج العراؽ
ف ار اًر مف ذات المصير الذي تعرض لو ذوييـ المعتقميف ،لتتضاعف مشاكل المعتقميف بعد فرار أسرىـ ،دوف
ساع إلى حميا بأي طريق رسمي ،في ظل تفشي التعذيب واإلىماؿ الطبي واىدار كافة حقوؽ
متابع ليا أو ٍ
المحتجزيف ،واىدار الحق في المحاكمة العادلة .وفي سبيميـ إلجبلء مصير ذوييـ أو وقف معاناتيـ واطبلؽ
سراحيـ مف السجوف العراقية تعرضت بعض األسر لمنصب واالبتزاز مف قبل أشخاص ومحاميف وأفراد أمف
عراقييف ،حيث كاف يتـ إعطاؤىـ وعوداً زائفة إلنياء معاناتيـ مقابل مبالغ مالية كبيرة (المنظمة العربية لحقوؽ

اإلنساف في بريطانيا.)10 :2016 ،
ولـ تبدأ الجيود الرسمية لحل تمؾ األزمة واطبلؽ سراح المعتقميف الفمسطينييف في العراؽ بشكل فعمي
إال في عاـ  ،2012حيث قاـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس بتسميـ قائمة لرئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي تشتمل عمى أسماء ( )39معتقبلً فمسطينياً في السجوف العراقية أثناء حضوره مؤتمر القمة العربية في
بغداد بتاريخ  29آذار /مارس  ،2012وقد وعدت السمطات العراقية حينيا باإلفراج عنيـ ،إال أف أياً مف تمؾ
الوعود لـ ُينفذ (المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا .)11 :2016 ،وبدء الجيود عاـ  2012يعني أف العدد
األكبر مف المعتقميف الفمسطينييف والذيف بدأت عمميات اعتقاليـ منذ  2003قد مكثوا سنوات داخل المعتقبلت

العراقية تحت التعذيب والتنكيل ،ومنيـ مف قضوا محكومياتيـ وخرجوا دوف أف تمتفت إلييـ أي جية رسمية أو
تطالب بإخراجيـ ،وحتى عندما تدخمت الجيات الرسمية إلخراج مف تبقى منيـ لـ تنجح في ذلؾ.
 -4التضييق والتشديد وسوء المعاممة:
بعد احتبلؿ العراؽ عاـ  2003أُنشئت و ازرة الميجريف والمياجريف ،وكاف البلجئوف الفمسطينيوف في
العراؽ ىـ إحدى الفئات التي ترعاىـ ىذه الو ازرة ،والتي تممكت كل الممفات التي كانت موجودة في و ازرة
العمل والشؤوف االجتماعية – مديرية شؤوف الفمسطينييف في النظاـ السابق  ، -وأصبح كل فمسطيني ال يممؾ
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صنعت ليذه
ممفاً في ىذه الو ازرة ال يعد مف فمسطينيي عاـ  1948الذيف تطبق عمييـ القوانيف العراقية التي ُ
الفئة (القمقيمي2015/10/19 ،؛ موقع ساسة.)2014/5/8 ،
أما مديرية اإلقامة في و ازرة الداخمية العراقية ،فيي أكثر مكاف يراجعو البلجئ الفمسطيني في العراؽ،
فيي مسؤولة عف إقامتو بصورة رسمية ،فمف ليس لديو ممف في ىذه المديرية تكوف إقامتو في العراؽ "غير
شرعية" ،وىذه المديرية مسؤولة عف إصدار وثائق السفر العراقية ،وىي المسؤولة عف إصدار ىويات اإلقامة
لمفمسطينييف مف غير فئة فمسطينيي عاـ  ،1948وىي المؤثر األقوى في حياة البلجئيف الفمسطينييف .أما
المجنة الدائمة لشؤوف البلجئيف في و ازرة الداخمية ،فيي المسؤولة عف كل البلجئيف الموجوديف عمى أرض
العراؽ ،ومنيـ الفمسطينيوف ،أصدرت ىذه المجنة ىويات تعريفية لبلجئيف الفمسطينييف ،تعني أف صاحبيا قد
ُقبل بصفة الجئ في العراؽ "الجديد" ولكنيا ال تمثل "اإلقامة الشرعية" لمفمسطيني الذي يجب أف يكوف لديو
ممف في مديرية اإلقامة (القمقيمي.)2015/10/19 ،
ومف خبلؿ و ازرة الميجريف والمياجريف وكذلؾ كل مف مديرية اإلقامة والمجنة الدائمة لشؤوف البلجئيف
في و ازرة الداخمية لقي البلجئ الفمسطيني ألواناً شتى مف أساليب التضييق والتشديد وسوء المعاممة في الوقت

الذي كاف مجب اًر فيو عمى مراجعة مقرات تمؾ المؤسسات ما بيف فترٍة وأخرى.

وكاف الحاكـ األمريكي المدني في العراؽ بوؿ بريمر قد ألغى مطمع عاـ  2004بقرار حمل رقـ ()50
جميع (االمتيازات) الممنوحة لمفمسطينييف مف قبل مجمس قيادة الثورة العراقي المنحل عقب حرب العراؽ بأياـ،
ونزع صفة "المقيـ الدائـ" إلى "الجئ" .ولـ يعترض أحد عمى ىذا القرار عمى الرغـ مف أف مجمس الحكـ
آنذاؾ كاف قد منحو األمريكيوف صبلحية االعتراض والرأي في القضايا المختمفة لمساعدة بريمر عمى إدارة
الببلد ،إال أنيـ لـ يعترضوا وكانوا يسعوف لنيل رضا بريمر بأي شكل (المختار.)2015/8/7 ،
ورغـ التأكيدات بأف الفمسطينييف يعامموف كالعراقييف وأف القرار ( )202ظل ساري المفعوؿ ،ولـ يصدر
أي قانوف يمغيو مف الحكومات العراقية لغاية عاـ  ،2008إال أف المشكمة تكمف في أف ىذه القوانيف مرىونة
بتطبيقيا ال في صدورىا ،لذلؾ فاألمر فييا يعود إلى األداة التنفيذية مف الموظفيف الحكومييف ،والحاؿ في
العراؽ معروؼ تجاه الفمسطينييف (الدمحمي .)2009 ،وتحت عباءة الحكومات العراقية القائمة عمى المحاصصة
الطائفية ،وفي ظروؼ مف عدـ االستقرار وانعداـ األمف والتأثر باإلشاعات والتحريض المذىبي ،قامت جيات
متنفذة بالعمل عمى إلغاء وتيميش وجود الفمسطينييف ،ونقض االتفاقيات الخاصة بيـ مع الحكومات السابقة
والتنصل منيا ،والتعامل معيـ بوصفيـ كياناً غريباً ،كما سمبتيـ الوصف القانوني الذي تمتعوا بو سابقاً
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بوصفيـ مقيميف دائميف في الببلد (صالح ،وآخروف .)21 :2009 ،كما اتخذت و ازرة الداخمية العراقية إجراءات
مشددة بحق الفمسطينييف ،وفرضت عمييـ شروط تسجيل مرىقة ،وأجبرتيـ عمى تجديد إقامتيـ واإلببلغ
المسبق عف تنقبلتيـ (سبلمة.)32 :2008 ،
ومع اتجاه األمور في العراؽ إلى االستقرار النسبي ،فقد أصدرت الحكومة العراقية ق ار ًار بتاريخ 4
تشريف الثاني /نوفمبر  2008بتطبيق قانوف المجوء السياسي لسنة ( 1971عيتاني؛ مناع .)58 :2010 ،وىو
القانوف رقـ ( )51والذي صدر في زمف الرئيس العراقي الراحل أحمد حسف البكر .وال يتعامل ىذه القانوف مع
البلجئيف الفمسطينييف ،إنما يتعامل مع البلجئيف السياسييف الذيف يمجئوف إلى العراؽ (القمقيمي.)2015/10/19 ،
وتكمف خطورة تطبيق قانوف البلجئيف السياسييف عمى الفمسطينييف في العراؽ في أنو ال يعطي البلجئ
الفمسطيني وضعو الخاص ،وال يتعامل مع البلجئيف الفمسطينييف كمشكمة شعب كامل بل يتعامل معيـ
كأفراد ،كما أف في القانوف أمو اًر تتناقض مع الوضع الفمسطيني كقضية إذ أنو يتعامل مع البلجئ عمى أنو
بناء عمى رغبة
بناء عمى رغبتو الشخصية ،في حيف أف الفمسطينييف جاؤوا إلى العراؽ ً
جاء إلى العراؽ ً
الحكومة العراقية كضيوؼ لحيف تحرير األرض (الدمحمي .)2009 ،وبتطبيق الحكومة العراقية ليذا القانوف عمى
البلجئيف الفمسطينييف فقد خالفت ق اررات الجامعة العربية وتعميماتيا المتعمقة بطبيعة العبلقة ما بيف الدوؿ
العربية المضيفة والبلجئيف الفمسطينييف (أبو السعود.)2009/5/23 ،
ومف أبرز اإلجراءات التي عانى منيا البلجئ الفمسطيني وضيقت عميو ،إلغاء اإلقامة الدائمة .حيث
ألغت الحكومة العراقية اإلقامة الدائمة لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،واستبدلت ذلؾ بقرار المراجعة الدورية
المستمرة ،الشيرية تارة ،وكل شيريف أو ثبلثة تارة أخرى ،وتتـ المراجعة بحضور كافة أفراد األسرة صغي اًر
وكبي اًر ،مريضاً كاف أو معوقاً ،وأي تأخير في المراجعة يتوجب عميو غرامة لكل فرد مقدارىا ( )10دنانير
عراقية (قبعة .)71 :2007 ،وعمى المراجع إحضار األسرة كميا في كل مرة يراجع فييا المديرية مف كبيرىا إلى
صغيرىا حتى الطفل الذي عمره يوـ .وتتفاوت مواقف الموظفيف تجاىيـ حسب أمزجتيـ .وتضطر األسر
لبلنتظار فترات طويمة مف أجل الحصوؿ عمى ىذه التصاريح أو تجديدىا ،حيث تضطر لمذىاب لممديرية
يومياً لمدة أسبوعيف قبل استبلـ التصريح ،الذي ال يكوف صالحاً إال لفترة تمتد مف شير إلى ثبلثة ،مما
يجعميـ يشرعوف بمعاممة تجديدىا ثاني ًة فور الحصوؿ عمييا تقريباً (ىيومف رايتس ووتش.)34 :2006 ،
ومف اإلجراءات التي عانى منيا البلجئوف الفمسطينيوف وقف إصدار وثيقة السفر ،حيث تـ إقرار
مجموعة شروط ومطالب لكل مف يتقدـ بطمب إصدار وثيقة سفر جديدة ،الشروط "تعسفية وتعجيزية" ،وقد تـ
إعطاء وثيقة السفر لعدد محدد مف الفمسطينييف .كذلؾ إيقاؼ إصدار بطاقة اليوية الشخصية لكل المواليد
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الجديدة منذ العاـ  ،2003كما أنو ال يتـ إصدار بطاقة ىوية بدؿ فاقد أو تالف لبلجئيف الفمسطينييف ،وىناؾ
أعداد مف الفمسطينييف ال يحمموف أوراؽ ثبوتية .كذلؾ فإف حمل اليوية الفمسطينية في ظل األوضاع األمنية
المتردية في العراؽ يعتبر بمثابة تيمة أو جريمة ،حيث تـ إيقاؼ واعتقاؿ عدد مف الفمسطينييف مف قبل
حواجز الجيش العراقي أو مغاوير و ازرة الداخمية فقط ألنيـ يحمموف اليوية الفمسطينية الصادرة مف مديرية
اإلقامة (قبعة.)77 :2007 ،
وأصدرت الحكومة العراقية بطاقة تعريف جديدة بالبلجئ اعتمدت فييا عمى بصمة العيف وبصمات
زرة الداخمية ومديرية اإلقامة (أبو
األصابع ،وكتاب تأييد مف و ازرة اليجرة والميجريف ،وكتاب تأييد آخر مف و ا

السعود.)2009/5/23 ،
كما اشتكى معظـ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف أف و ازرة الداخمية العراقية تمارس التمييز بحقيـ
فتنتقص مف حقوقيـ اإلنسانية األساسية .وتراوح سوء المعاممة الذي يمقونو عمى أيدي موظفي الداخمية مف
استخداـ لغة مسيئة عند ذىابيـ لتسجيل إقاماتيـ إلى استيدافيـ بالتعذيب ،ويعزو الفمسطينيوف ذلؾ إلى كوف
الو ازرة واقعة تحت نفوذ فصائل شيعية سياسية معينة ،وقاؿ البعض أف معاناتيـ مع الو ازرة ازدادت سوءاً بعد
تولي حكومة الجعفري في كانوف الثاني /يناير ( 2005ىيومف رايتس ووتش.)32 :2006 ،
لكف رغـ سياسة التشديد والتضييق التي ىي مف أىـ مظاىر مرحمة ما بعد نظاـ صداـ حسيف إال أف
األمر لـ يخمو مف بعض التخفيف والتنفيس ،خاص ًة بعد الضغوط والمطالبات والمواقف التي صدرت مف
جيات ومنظمات عدة ،ومف أمثمة ذلؾ في تشريف األوؿ /أكتوبر  2003قرار مجمس الحكـ العراقي بإعفاء
الطبلب الفمسطينييف مف الرسوـ الجامعية ،والتي تـ فرضيا ألوؿ مرة عمى الطمبة اعتبا اًر مف العاـ ،2003
وذلؾ استجابة لنداء السمطة الفمسطينية بإعفاء الطمبة الفمسطينييف مف دفع الرسوـ ،وقد رأت الدوائر
الفمسطينية في حينيا في ىذا القرار إشارة مشجعة وبداية طيبة (المجموعة .)188–187 :2003 ،194
كما أصدرت الحكومة العراقية ق ار اًر بتاريخ  26تشريف الثاني /نوفمبر  ،2008منحت بموجبو الجنسية
العراقية ألبناء الفمسطينييف المتزوجيف مف عراقيات ،وأعمنت في نيساف /أبريل  2009أنيا تعمل عمى إعادة
مف اضطر منيـ لممغادرة ،وترتيب أوضاعيـ المعيشية والقانونية بشكل الئق (عيتاني؛ مناع.)59–58 :2010 ،
وفي  19كانوف الثاني /يناير  ،2015أعمنت و ازرة اليجرة والميجريف عف تشكيل لجنة مشتركة مع
المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف لتقييـ أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف حيث الفقر وكيفية مد يد
العوف ليـ .وقاؿ مدير عاـ دائرة شؤوف اليجرة دمحم صفو أف الو ازرة وضعت خطة لمساعدة البلجئيف
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الفمسطينييف في العراؽ وحل مشاكميـ السيما ما يتعمق بموضوع السكف ،وأكد عمى ضرورة وضع برنامج
لترميـ العمارات السكنية الحكومية المتيالكة والتي خصصت لؤلسر الفمسطينية (السومرية نيوز.)2015/1/19 ،
وفي  16آذار /مارس  2015أصدر مجمس القضاء األعمى العراقي ،ق ار اًر يقضي بمعاممة البلجئيف
الفمسطينييف المقيميف في العراؽ معاممة المواطنيف العراقييف في كافة المعامبلت الرسمية ،ما عدا الحصوؿ
عمى الجنسية العراقية .وأشار سفير دولة فمسطيف لدى العراؽ أحمد عقل ،إلى أف ىذا القرار سيعمل عمى
التخفيف مف معاناة أبناء شعبنا البلجئيف في العراؽ وسيزيل عف كاىميـ الكثير مف المعاناة اإلدارية واألمنية،
وسيساعد في تحسيف ظروفيـ المعيشية (وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا .)2015/3/16 ،كما رحبت دائرة
شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية بيذا القرار ،حيث وصف رئيس الدائرة زكريا األغا القرار
باإليجابي وخطوة في االتجاه الصحيح ،موضحاً أف القرار يصب في مصمحة البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ ،ويتعاطى في الوقت ذاتو مع الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفمسطينية في الحفاظ عمى حق
البلجئيف في العودة طبقاً لمقرار ( 194وكالة الصحافة الفمسطينية صفا.)2015/3/16 ،
وفي تقديري أف اإلجراءات العراقية التي يظير فييا نوع مف التخفيف والتيسير عمى البلجئيف
الفمسطينييف بما فييا قرار معاممة الفمسطيني معاممة العراقي ما ىي إال لبلستيبلؾ اإلعبلمي ،وربما أيضاً
لخطب ود بعض األطراؼ السنية خاصة بعد سيطرة تنظيـ الدولة عمى مناطق واسعة مف العراؽ .وفي بمد
مثل العراؽ فميس العبرة بإصدار القوانيف والق اررات وانما بتنفيذىا عمى أرض الواقع ،فتجارب البلجئيف
الفمسطينييف مع ىذه القوانيف والق اررات تجارب مريرة.
وحسب الكاتب ماىر الشاويش فرغـ الضغوط التي مورست عمى الحكومة العراقية إال أنيا لـ تحرؾ
ساكناً تجاه البلجئيف ،فبطاقات التعريف لـ تصدر ليـ منذ االحتبلؿ ولغاية اآلف ،واالضطياد والتعامل السيئ
ما زاؿ موجوداً في كل مرافق الحياة ،ولـ يتوقف حشد الرأي العاـ ضدىـ ،وكل ما فعمتو الحكومة العراقية ىو
زيارة لوكيل و ازرة الداخمية إلى مخيـ الوليد عمى الحدود السورية العراقية ،وطمب مف البلجئيف العودة إلى
بغداد .وكاف ىذا الكبلـ مثي اًر لمسخرية ،ليس مف قبل البلجئيف فقط ،بل حتى مف قبل الصحف العراقية التي
تناولت الخبر وطالبت الوكيل بأف ُيقدـ الحماية لمع ارقييف قبل أف يقدميا لمفمسطينييف .حتى ضحايا التفجيرات

ُيستثنى الفمسطيني مف التعويضات التي تقدميا الحكومات العراقية لمعراقييف .رغـ أنيا أقرت ق ار اًر يعامل فيو

الفمسطيني معاممة العراقي ،إال أنو حبر عمى ورؽ فقط ،وعمى األرض عكس ىذا تماماً (الشاويش.)2013 ،
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 -5غض الطرف عن ما يحدث لالجئين الفمسطينيين:
سبقت اإلشارة في بداية الحديث عف السياسة العراقية بأنيا لـ تكف دوماً سياسة عراقية خالصة وأف
العراؽ كاف يقف أحياناً في موقف العاجز أماـ سياسات وأدوار اآلخريف .كذلؾ وفي ظل صعوبة الفصل بيف
ما ىو رسمي وغير رسمي في السياسة العراقية ،وبعد كل ما تـ استعراضو مف ممارسات عراقية تجاه
البلجئيف الفمسطينييف رأينا كيف أخذ الكثير مف ىذه الممارسات الطابع غير الرسمي ولو ظاىرياً عمى األقل.
لكف ماذا فعمت الحكومات العراقية أماـ تمؾ الممارسات؟
مع كل تمؾ الممارسات ضد البلجئيف الفمسطينييف لـ تحرؾ الحكومات العراقية ما بعد االحتبلؿ
األمريكي ساكناً ،ولـ تقـ بأي شيء مف واجبيا في حماية ىذه الفئة المعتدى عمييا ،ولـ تقدـ ما يخفف شيئاً
مف معاناتيا (كيواف ،)102 :2007 ،بل كانت في موقف المتفرج عمى ما يحدث عمى مرأى ومسمع منيا ومف
رجاالتيا دوف أف تتدخل حتى لمفصل بيف الطرفيف وكأف األمر ال يعنييا.
ولـ يقتصر األمر عمى عدـ توفير الحماية بل ساىـ بعض العناصر داخل الحكومة العراقية مساىمة
فعمية في انعداـ األمف الذي عاشو الفمسطينيوف (كريـ .)222 :2010 ،حيث تورطت بعض األوساط الحكومية
في التنفيذ و /أو منح الحماية لممعتديف عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وقد أبرز ىذا األمر حقيقة
وتحمل الحكومات العراقية ما بعد االحتبلؿ لممسؤولية عف المحنة الجاثمة عمى البلجئيف ىؤالء ،و /أو
تورط
ُّ
ُّ
تقاعسيا وعجزىا عف القياـ بواجباتيا في حماية ورعاية ىؤالء (قبعة .)96 :2007 ،أفادت ىيومف رايتس ووتش
أف ما فعمتو الحكومات العراقية لوقف اليجمات الموجية ضد الفمسطينييف في العراؽ كاف قميبلً جداً ،وأشارت
أف و ازرة الداخمية العراقية نفسيا متورطة في االعتقاالت التعسفية وفي قتل البلجئيف الفمسطينييف وتعذيبيـ
(ىيومف رايتس ووتش.)25 :2006 ،
وحتى لو افترضنا حسف النية لدى الحكومات العراقية ورغبتيا في حماية البلجئيف الفمسطينييف ،فيل
تستطيع ذلؾ في ظل قوة نفوذ الجيات التي تقف خمف استيداؼ الفمسطينييف؟ كذلؾ فإف الحكومات العاجزة
عف توفير الحماية لمعراقييف أنفسي ـ ىي أعجز عف حماية البلجئيف الفمسطينييف .وبعد انييار الجيش العراقي
أماـ تقدـ تنظيـ الدولة أصبح الجيش العراقي ،وكذلؾ األجيزة األمنية العراقية عاجزة عف حماية ليس
العراقييف فقط بل وحماية نفسيا فضبلً عف اآلخريف.
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الخاتمة:
رأينا كيف تسبب الغزو واالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  2003في أزمة شاممة ومعقدة ،طالت جميع
مكونات المجتمع العراقي .كما رأينا أف السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة
العراقية كانت أشبو ما تكوف بسياسة التطيير العرقي ،حيث كاف التيجير القسري ،وشتى أنواع وأساليب القتل
والبطش والتنكيل ،والتضييق وسوء المعاممة ،أبرز معالـ السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،ناىيؾ
غطاء ومحركاً الرتكاب المزيد مف االعتداءات واالنتياكات
عف حمبلت التحريض والتشكيؾ التي شكمت
ً
بحقيـ.
مف خبلؿ ما تقدـ يتبيف أف السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ كانت سياسة طاردة
ومضيقة عمى مف تبقى منيـ ،ولساف حاليا يقوؿ :استضفناكـ في ببلدنا بما يكفي وعميكـ
لموجود الفمسطيني ُ

الرحيل.

وطالما أف ىذه السياسة ىادفة إلعادة تيجير البلجئيف الفمسطينييف وتشتيتيـ ،وحتى إف لـ يكف ىذا
التيجير ىدفاً مف أىدافيا ،فيو بطبيعة الحاؿ كاف نتيجة حتمية ليذه السياسة .وىذا يقودنا لما ألمحنا إليو في
مقدمة ىذا الفصل مف أف السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف كانت في جزٍء ٍ
كبير منيا ما ىي إلى
دور ضمف سياسات اآلخريف .وىـ ببل شؾ أصحاب المصمحة في إعادة تيجير الفمسطينييف ،أصحاب
مشاريع التيجير التي تـ الحديث عنيا مفصبلً في الفصل األوؿ ،وال أظف أف أحداً يجيميـ.
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مقدمة:
أحدثت األزمة العراقية ( - )2015 – 2003كما رأينا في الفصل الثالث – تغييرات بالغة عمى مجمل
األوضاع العراقية ،وذلؾ بما حممتو ىذه األزمة مف آثار مباشرة وغير مباشرة وتداعيات عمى األوضاع
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية داخل العراؽ ،فأنتجت حالة بالغة التعقيد تأثر بيا البلجئوف
الفمسطينيوف في العراؽ كجزٍء مف مكونات المجتمع العراقي.
مف ناحية أخرى ولخصوصية وضع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وتعقيدات قضيتيـ ،لـ تقتصر
آثار تمؾ األزمة عمييـ وعمى قضيتيـ عمى تمؾ النواحي التي تأثر بيا المجتمع العراقي ككل ،بل كاف
لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ نصيبيـ الخاص مف تمؾ األزمة التي قمبت أوضاعيـ رأساً عمى عقب
وغيرت مجرى حياتيـ ،وفرضت تساؤالت عمى مستقبل وجودىـ عمى أرض العراؽ.
وقد تراوحت آثار األزمة العراقية عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ما بيف اآلثار التي شممت
المجتمع العراقي ،وما بيف اآلثار المرتبطة بسياسة قوات االحتبلؿ وطريقة تعامميا معيـ ومع قضيتيـ،
باإلضافة إلى ما ىو أىـ مف ىذا كمو وىي اآلثار الناجمة عف السياسة العراقية تجاىيـ ،والتي تـ الحديث
عنيا في الفصل السابق .ىذه السياسة التي ىي في حقيقتيا جزء مف األزمة العراقية وتداعياتيا ،تمؾ األزمة
التي أفرزت نظاماً سياسياً عراقياً طائفياً ،كانت سياستو تجاه البلجئيف الفمسطينييف انعكاساً لتوجيات ىذا
النظاـ السياسي الطائفي والمعطيات التي خمقتيا تمؾ األزمة في شتى المجاالت.
وتركت األزمة العراقية وال زالت آثا اًر بالغة عمى أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وعمى أكثر
مف صعيد ،مما قمص إلى ٍ
حد بعيد مف إمكانيات التعايش واستمرار البقاء عمى أرض العراؽ .ولكي تتضح
الصورة أكثر سنتناوؿ في ىذا الفصل أىـ آثار األزمة العراقية عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
والتداعيات المستقبمية التي يمكف أف تترتب عمى ىذه اآلثار.

139

المبحث األول
اآلثار المباشرة لألزمة العراقية عمى الالجئين الفمسطينيين في العراق
ويقصد بيا ىنا تمؾ اآلثار الناتجة عف االستيداؼ المباشر لبلجئيف الفمسطينييف وتجمعاتيـ .سواء
حدث ىذا االستيداؼ مف قبل قوات األمف العراقية أو مف قبل المميشيات العراقية الطائفية أو مف قبل قوات
االحتبلؿ األمريكي.
شكل احتبلؿ العراؽ في نيساف /أبريل  2003ومف لحظاتو األولى عبئاً كبي اًر عمى البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ تمثل في العديد مف الممارسات السمبية تجاىيـ سواء مف قبل قوات االحتبلؿ
األمريكي أو األطراؼ العراقية األخرى (أبو السعود .)2009/5/23 ،فبمجرد سقوط النظاـ العراقي شيد الوضع
األمني والحياتي لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تدىو اًر غير مسبوؽ بسبب استيدافيـ مف قبل مجموعات
ومميشيات طائفية ،عف طريق مياجمة أماكف سكناىـ ،وقتل العشرات منيـ ،ونشر الذعر واإلرىاب في
أوساطيـ (قبعة )59 :2007 ،وقد كاف ليذا االستيداؼ المباشر لمفمسطينييف وتجمعاتيـ آثا اًر مباشرة أىميا:
أوالً :دفع فاتورة باىظة من القتمى والمصابين والمعتقمين:
استمرت حمبلت التنكيل واالضطياد بحق البلجئيف الفمسطينييف ،ولـ تتوقف ىذه الحمبلت رغـ مرورىا
بمراحل متفاوتة في الشدة قدـ خبلليا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ عشرات القتمى والجرحى والمعتقميف
(مجموعة العمل مف أجل فمسطينيي سوريا .)2015/10/19 ،وقد أكد وجدي أبو عبيد عضو لجنة العائديف مف
1
العراؽ أف معظـ الفمسطينييف في العراؽ تعرضوا لممبلحقة والقتل واالعتقاؿ والتعذيب حتى الموت ،فضبلً

عف الخطف ومصادرة البيوت (دنيا الوطف .)2015/4/5 ،كما أصيب عشرات البلجئيف الفمسطينييف بجروح
بعضيا خطيرة نتيجة فشل عدد مف عمميات االغتياؿ والتصفية ،وكذلؾ مف جراء إصابة الكثير منيـ في
قصف مجمع البمديات بشكل خاص ،كما حدث يوـ  19تشريف األوؿ /أكتوبر  ،2006حيث سقط ()18
جريحاً (قبعة.)72 :2007 ،
وقد اختمفت المصادر وتضاربت المعمومات حوؿ أعداد البلجئيف الفمسطينييف الذي وقعوا ضحية
االستيدافات التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف وتجمعاتيـ.

1

لجنةالعابدٌنمنالعراق،لجنةتمثلالعابالتالفلسطٌنٌةالتًفرتمنالعراقوتمكنتمندخولؼزة.
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وقد أظيرت دراسة ألحمد اليوسف أف االنتياكات التي وقعت ما بيف  4نيساف /أبريل  2003ولغاية
 31كانوف األوؿ /ديسمبر  2006نتج عنيا عشرات القتمى والجرحى والمخطوفيف والمعتقميف مف
الفمسطينييف ،وحوت الدراسة كشوفات تبيف أعداد ونسب االنتياكات التي وقعت بحق الفمسطينييف في العراؽ
في كل عاـ والجية المتيمة بذلؾ (اليوسف .)139 –9 :2007 ،وحسب ىذه الدراسة فإف عدد االنتياكات خبلؿ
الفترة المشار إلييا كانت ( )2595حالة ،منيا ( )108عمى يد القوات األمريكية )177( ،عمى أيدي قوات
حكومية عراقية )2281( ،عمى أيدي مميشيات وعناصر طائفية ،فيما كانت ( )29حالة عرضية .وبمغ معدؿ
االنتياكات اليومي ( ،)1.9يعني انتياكيف يومياً تقريباً .وقد سجل أعمى رقـ لبلنتياكات في شير كانوف
األوؿ /ديسمبر مف عاـ  ،2006وبمغ ( )106عدا حاالت التيجير .وبمغت نسبة انتياكات المميشيات
المسمحة والعناصر الطائفية ( )%87.9وىي أعمى نسبة .فيما بمغ عدد القتمى ( ،)157منيـ ( )117عمى يد
المميشيات والعناصر الحكومية الطائفية ،وبنسبة (( )%74.5المصدر نفسو.)139 :
ويعتبر عاـ  2006مف أشد األعواـ ضراوة وأكثرىا قساوة ،فقد تضاعفت االنتياكات وكثرت
االعتداءات السيما بعد أحداث المساج د 1في  22شباط /فبراير  ،2006واشتد الخناؽ عمى عموـ
الفمسطينييف في شتى المجاالت (الشعباف .)2012/1/16 ،فقد أدت حوادث القتل والتيديد بو إلى جعل البلجئيف
الفمسطينييف يعيشوف حالة صدمة كما قاؿ مفوض األمـ المتحدة السامي لبلجئيف .كما دعت تمؾ الحوادث
رئيس السمطة الوطن ية الفمسطينية محمود عباس والمفوض السامي لبلجئيف أنطونيو غوتيريس إلى مناشدة
الرئيس العراقي جبلؿ الطالباني التدخل لوقف أعماؿ القتل بحق الفمسطينييف (كريـ.)221 :2010 ،
وقدرت الشبكة األىمية لمساعدة فمسطينيي العراؽ في بياف نشره المركز اإلعبلمي الدولي لمشرؽ
األوسط عدد الفمسطينييف الذيف قتموا في العراؽ بأكثر مف ( )320بحموؿ مطمع عاـ ( 2007صالح ،وآخروف،

 .)27 :2009وقد اتفقت ىذه التقديرات مع تقديرات المركز اإلعبلمي الفمسطيني الدولي لدراسات الشرؽ
األوسط ،لكف ىذا الرقـ التقديري ربما يكوف أقل مف الرقـ الحقيقي ،فقد أرسل ممثل منظمة التحرير الفمسطينية
في لبناف إلى منظمة العفو الدولية قائمة بالقتمى تضـ نحو ( )500اسـ ،وال تزاؿ االعتداءات وعمميات القتل
مستمرة (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف– راصد.)2007/10/1 ،

1

فً 22شباط/فبراٌرمنعام  2556حدثتعملٌةتفجٌراستهدفتضرٌحاإلمامٌنعلًالهاديوالحسنالعسكريفًسامراءفًالعراق،الذيله
لدسٌةلدىالشٌعة،ولدأدىهذاالتفجٌرإلىإشعالفتنةطابفٌة،حٌثتبعهاعتداءاتعلىمساجدسنٌة،وعملٌاتلتل ،وكانتبؽدادمسرحا ًألعمال
التصفٌةالطابفٌةمنلبلجهاتوملٌشٌاتمجهولة(وٌكٌبٌدٌا .)2516/11/3،
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وفي إحصائية لجمعية حقوؽ اإلنساف الفمسطينية 1في العراؽ فقد ارتفعت حصيمة االعتداءات عمى
البلجئيف الفمسطينييف منذ بداية االحتبلؿ [حتى مطمع عاـ  ]2007إلى ( )809اعتداء مف قبل قوات
االحتبلؿ األمريكي والحكومة العراقية والمميشيات العراقية وفي مقدمتيا "جيش الميدي" ،نجـ عنيا مقتل
( )516بعد التعذيب والتمثيل باألجساد ،واعتقاؿ ( )62واختطاؼ ( )22واعاقة ( )134بينيـ ( )24طفبلً
و( )7شيوخ ،و( )43شخصاً بحاجة ماسة لمعبلج خارج العراؽ (الجباريف .)2007/2/10 ،وىناؾ شبو تطابق
بيف إحصائية لجنة حقوؽ اإلنساف الفمسطينية ،وما ذكره زكريا األغا رئيس دائرة شؤوف البلجئيف في منظمة
التحرير الفمسطينية ،حيث أف اد أف عدد القتمى والمفقوديف في العراؽ مف الفمسطينييف لنفس الفترة يقارب
( )536فمسطينياً ،وأف عدد االعتداءات بمغ ( ،)809واعتقاؿ ( )62واختطاؼ ( )22آخريف ،وجرح واعاقة
( )140فمسطينياً (صالح ،وآخروف.)27 :2009 ،
وحسب دراسة إبراىيـ العمي فقد سجل عاـ  2007مقتل ( )45فمسطينياً في العراؽ مقابل مقتل ()101
عاـ  ،2006والجدوؿ التالي يوضح عدد الذيف قتموا مف فمسطينيي العراؽ منذ االحتبلؿ ولغاية عاـ 2007
عمى يد الجماعات الطائفية (العمي.)67 :2010 ،
جدول :3عدد القتمى الفمسطينييف في العراؽ 2007 - 2003
السنة

عدد القتمى الفمسطينيين

2003

11

2004

20

2005

25

2006

101

2007

45

المصدر( :العمي)68 :2010 ،

ووفق تقرير أعده مركز الزيتونة لحقوؽ اإلنساف فقد بمغ عدد ضحايا القتل الطائفي الذي طاؿ البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ( )96فمسطينياً ،وذلؾ فقط خبلؿ الفترة الممتدة بيف كانوف الثاني /يناير وآذار /مارس
( 2007صالح ،وآخروف.)28 –27 :2009 ،
وعقب الفتنة الطائفية التي اندلعت عاـ  2006وما تبلىا مف أحداث قدرت منظمات محمية عراقية
مقتل ( )500فمسطيني في "جرائـ عنف طائفي" عمى يد مميشيا "بدر" و"الميدي" و"العصائب" في بغداد
جمعٌة حموق اإلنسان الفلسطٌنٌة ،ش َّكلها مجموعة من المحامٌن والحمولٌٌن الفلسطٌنٌٌن ،وٌرأسها السٌد دمحم عبد المطلب وتعمل على توثٌك
االنتهاكاتبحكالفلسطٌنٌٌن،وكذلنمتابعةأوضاعهممعالمؤسساتالحمولٌةالدولٌةلمحاولةإٌجادالحلولالمناسبة.
1
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وحدىا .انتيت بمصادرة نادي حيفا الرياضي واعتقاؿ رئيس النادي والعبيف آخريف ،والسيطرة عمى اليبلؿ
األحمر الفمسطيني ومركز ثقافي باسـ (الوطف فمسطيف) (المختار.)2015/8/7 ،
وفي حديثو لمجزيرة نت في  14أيار /مايو  2009أوضح الباحث الفمسطيني في مركز القدس
لمدراسات السياسية في عماف صادؽ أبو السعود أف الفمسطينييف في العراؽ الذيف تعرضوا لمتعذيب والقتل
كانوا حوالي (( )1000الجزيرة نت.)2009/5/14 ،
وفيما يتعمق بالمعتقميف فقد أسفرت حمبلت االعتقاالت والمداىمات عف اعتقاؿ أعداد كبيرة مف البلجئيف
الفمسطينييف وذلؾ في حمبلت متفرقة خبلؿ الفترة مف  .2015 – 2003وحسب (قبعة )2007 ،فقد استمر
اعتقاؿ العشرات منيـ في سجوف االحتبلؿ األمريكي وكذلؾ سجوف و ازرة الداخمية العراقية ،عمماً بأنو منذ بدء
االحتبلؿ تـ اعتقاؿ واطبلؽ سراح مئات الفمسطينييف في العراؽ ،كما أف ىناؾ عدداً مف المفقوديف الذي لـ
ُيعرؼ مصيرىـ (قبعة.)72 :2007 ،
وقد مات عدد كبير مف الفمسطينييف في السجوف (كريـ .)218 :2010 ،مف ضمنيـ دمحم أحمد عباس
(أبو العباس) أميف عاـ جبية التحرير الفمسطينية ،الذي توفي في  9نيساف /أبريل  2004في المعتقبلت
األمريكية (صالح ،وآخروف .)21 :2009 ،وكذلؾ البلجئ الفمسطيني عماد عبد السبلـ أبو ربيع الذي قضى بعد
( )3أياـ مف التعذيب في أحد السجوف العراقية السرية ،مثمما حصل مع أخيو جياد مف قبمو بسنوات (وكالة

فمسطيف اليوـ اإلخبارية.)2012 ،
أما عف أعداد المعتقميف الفمسطينييف الذيف ال يزالوف رىف االعتقاؿ في العراؽ فبل تتوافر أرقاـ دقيقة
رسمية ،لكف مف خبلؿ معمومات أُسر المعتقميف إضافة إلى قائمة أسماء المعتقميف التي سممتيا السمطة
الفمسطينية لمحكومة العراقية والتي شممت ( )39معتقبلً فمسطينياً ،يكوف العدد الذي أمكف توثيقو ( )47معتقبلً
عمى األقل بينيـ ( )5ال زالوا قيد االختفاء القسري )5( ،آخريف محكوـ عمييـ باإلعداـ )8( ،محكوـ عمييـ
بالسجف المؤبد ،ومعتقل واحد محكوـ عميو بالسجف ( )10سنوات ،ومعتقل واحد قيد الحبس االحتياطي ،بينما
( )27معتقبلً غير محدد موقفيـ القانوني (المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا.)5 :2016 ،
وفي  9شباط /فبراير  2015أورد موقع فمسطينيو العراؽ خب اًر نقبلً عف موقع فمسطيف أوف اليف بأف
سعد خميل الناشط في جمعية اإلخوة الفمسطينية العراقية وفي شؤوف البلجئيف الفمسطينييف ،أفاد بأف ()50
الجئاً فمسطينياً معتقميف في السجوف العراقية ،ينتظروف إعادة النظر في أحكاميـ التي أطمقتيا السمطات
العراقية خبلؿ األعواـ الماضية (موقع فمسطينيو العراؽ.)2015/2/9 ،
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وتجدر اإلشارة أنو رغـ تركز عمميات استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بشكل خاص في
األعواـ  2007 ،2006 ،2005إال أنيا قد بدأت منذ عاـ  2003واستمرت ولـ تتوقف حتى اآلف.
فقد أعمف السيد قاسـ دمحم مدير مركز حقوؽ اإلنساف والدراسات الديمقراطية أف عدد مف ُقتل مف
الفمسطينييف في العراؽ عمى يد جيش الميدي وفيمق بدر خبلؿ العاميف  2011 ،2010فقط يفوؽ عدد
قتبلىـ في فمسطيف عمى يد الجيش اإلسرائيمي خبلؿ الفترة نفسيا (موقع شبكة أنا المسمـ لمحوار اإلسبلمي،

.)2011/12/12
ولـ تتوقف حوادث قتل البلجئيف الفمسطينييف ،فعمى سبيل المثاؿ في  30كانوف الثاني /يناير 2015
وقع انفجار في منطقة الشورجة في بغداد أدى إلى مقتل الشاب ميند دمحم زيد واصابة الشاب دمحم لؤي بجروح
حيث كانا في مكاف عمميما في الشورجة (موقع فمسطينيو العراؽ .)2015/1/30 ،وفي نفس اليوـ المذكور،
انفجار آخر في منطقة التحرير وسط بغداد أدى إلى مقتل الفمسطيني جماؿ دمحم خالد الدوايمة ،والذي ترجع
أصولو إلى قرية إجزـ ويسكف في منطقة األميف (موقع فمسطينيو العراؽ (أ).)2015/1/31 ،
ومما يدلل عمى بقاء أوضاع البلجئيف الفمسطينييف عمى حاليا مف استيداؼ وقتل واعتقاالت ،ما حدث
في  6أيموؿ /سبتمبر  ،2015حيث بدأت أعداد مف البلجئيف الفمسطينييف اعتصاماً مفتوحاً أماـ مقر
المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف في بغداد مطالبيف بإيجاد حل لمف تبقى مف البلجئيف بعد العديد مف حاالت
الخطف واالعتقاؿ العشوائي مف قبل مميشيات طائفية وكثرة االنتياكات في األشير األخيرة ،وبعد رفض
المفوضية االستجابة لمطالب المعتصميف واغبلؽ أبوابيا في وجوىيـ اتجو قرابة ( )500الجئ فمسطيني إلى
سفارة دولة فمسطيف في بغداد ،وذلؾ في  8أيموؿ /سبتمبر  2015وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً لحيف تحقيق
مطالبيـ التي كاف أبرزىا إيقاؼ كافة أشكاؿ التيديد واالختطاؼ واالعتقاالت العشوائية ،أو إيجاد ىجرة
جماعية ليـ ألي مكاف آمف يحفظوف فيو كرامتيـ وحقوقيـ (موقع فمسطينيو العراؽ.)2015/9/8 ،
وتجدر اإلشارة إال أف االنتياكات واالعتقاالت التي اعتصـ البلجئوف الفمسطينيوف احتجاجاً عمييا
جاءت بعد إعبلف العراؽ مساواة الفمسطيني بالعراقي ،ىذا القرار الذي رحب بو الفمسطينيوف (السفارة
الفمسطينية في بغداد ،ودائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير) .غير أف التجارب السابقة مع الحكومات
العراقية تفيد بأف القرارات والقوانيف شيء والواقع شيء آخر.
يبلحع مما سبق اختبلؼ اإلحصائيات والتقديرات في تحديد أعداد مف تعرضوا لبلعتداءات مف
البلجئيف الفمسطينييف ،لكف عمى أية حاؿ حتى لو اعتمدنا عمى اإلحصائيات والتقديرات ذات األعداد األقل،
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وجمعنا األرقاـ الواردة فييا فيما يتعمق بأنواع وألواف االعتداءات التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف سواء
القتل أو اإلصابة أو االعتقاؿ أو الخطف ،فإف ىذه األرقاـ ستكوف ذات باؿ وأرقاـ كبيرة إذا ما قورنت بأعداد
البلجئيف الفمسطينييف الذيف كانوا متواجديف في العراؽ حتى الغزو األمريكي عاـ .2003
ثانياً :انعدام األمن والعيش وسط حالة من الرعب والخوف:
عاش البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ منذ االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ سنة  2003حالة مف انعداـ
األمف ،حيث تعرضوا لمعديد مف أعماؿ القتل والنيب والسمب التي عمت الببلد ،كما كانوا ضحية موجة
أعماؿ العنف الطائفية التي انتشرت في الببلد ،وتعرضوا لبلستيداؼ المتعمد مف قبل المميشيات الشيعية،
وعاد مف نجا منيـ مف المجازر إلى السكف في الخياـ مجدداً ،أو طمب اليجرة بحثاً عف األمف (عيتاني؛ مناع،

 .)64 :2010حيث قامت جماعات مسمحة ُجُّميا مف الشيعة باستيداؼ ىذه األقمية التي يغمب عمييا الطابع
السني ،حيث كانوا يياجموف مبانييـ ،ويقتموف عشرات منيـ ويتوعدونيـ باألذى إف لـ يغادروا العراؽ فو اًر
(كريـ.)220 –219 :2010 ،
وقد اتبعت عدة أساليب لترىيب البلجئيف الفمسطينييف مف خبلؿ االقتحامات والمداىمات والقصف
لمتجمعات الفمسطينية بالياوف والمدفعية ،قاـ بيا أحياناً جيش االحتبلؿ األمريكي وأحياناً أخرى جيات عراقية
(العمي.)67 :2010 ،

ونظ اًر ألف البلجئيف الفمسطينييف أصبحوا بعد االحتبلؿ الحمقة األضعف في مكونات الشعب العراقي،

اندفعت المميشيات ذات الوالءات الطائفية ألف تستفرد بيـ ،وتستيدفيـ أينما حمُّوا ،وخصوصاً بأف التجمعات
السكنية الخاصة بيـ غالباً تقع في منطقة الرصافة [شرؽ دجمة] مف بغداد ،ومتداخمة باألماكف ذات الغالبية
الشيعية المسيطر عمييا مف قبل تمؾ المميشيات كفيمق بدر ومميشيات جيش الميدي ،عمماً بأف أكبر تجمع
لمفمسطينييف في البمديات يقع عمى مسافة ( )2كـ مف مدينة الثورة (مدينة الصدر) وىي معقل جيش الميدي.
وىناؾ مناطق تقع عمى بعد ( )500متر مف المجمع كمنطقة الفضيمة التي يتـ منيا قصف المجمع بقذائف
الياوف (النبياني.)8 –7 :2007 ،
وفي كثير مف األحياف كانت تتناوب المميشيات الطائفية ،واألجيزة األمنية العراقية ،كذلؾ قوات
االحتبلؿ األمريكي عمى استيداؼ تجمعات الفمسطينييف أو تقوـ بعمميات مشتركة ،واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة
منيا:
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 في  16شباط /فبراير  ،2007قامت قوة كبيرة مف الجيش العراقي وحفع النظاـ باقتحاـ مجمع البمديات
واعتقاؿ ( )3الجئيف فمسطينييف دوف مبرر ،مع تعرضيـ لمضرب والشتائـ .وفي اليوـ التالي قامت
نفس القوات وبمساندة أمريكية بمداىمة عمارتيف في البمديات ،وتفتيشيما تفتيشاً دقيقاً ،والعبث
بمحتوياتيا ،واستفزاز ساكنييا (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد (ج).)2015/7/18 ،
 وفي  13آذار /مارس  ،2007داىمت ( )3سيارات شرطة و( )10سيارات مف قوات حفع النظاـ
مجمع البمديات وساحتيف لوقوؼ السيارات ،وقاموا باالعتداء عمى عدة أشخاص مع الشتائـ والعبث
ببعض محتويات الشقق التي اقتحموىا وقاموا باعتقاؿ عدة أشخاص .وفي اليوـ التالي داىمت سيارات
شرطة عراقية وقوة أمريكية مجمع البمديات وقاموا باعتقاؿ ( )8أشخاص ،بعدىا بدقائق اقتحمت قوة
كبيرة مف سيارات الشرطة وحفع النظاـ ومغاوير الداخمية وقاموا فو اًر بإطبلؽ النار عمى أحد حراس
جامع القدس بينما كاف متواجداً في ساحة المسجد ليفارؽ الحياة فو اًر ،مع اقتحاـ لممسجد واطبلؽ نار
كثيف وىتافات طائفية ضد السنة والفمسطينييف ،فيما قامت القوات األخرى التي اقتحمت المجمع باتجاه
الشقق وعمى األىالي بإطبلؽ النار ،مما أدى لسقوط عدد مف الجرحى وأضرار بالممتمكات مع ضرب
النساء والرجاؿ وشتائـ كثيرة ضمنيا "أنتـ سنة صداميوف  " ..بعدىا قاموا بحممة اعتقاالت واسعة
تجاوز العدد ( )41شخص ،كما حاولوا سحب واعتقاؿ بعض النساء (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–

راصد (ج).)2015/7/18 ،
وحوؿ حالة الخوؼ التي عاشيا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ تحدث بعضيـ في اجتماع مع
المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف وبحضور السفارة الفمسطينية ،تحدثوا باستحالة استمرارىـ عمى الوضع
الحالي وسط استيدافيـ مف قبل المميشيات وحمبلت االعتقاؿ بيف فترة وأخرى ،مما جعل الشباب منيـ
محبوسيف في البيوت ،ويخشوف الخروج خوفاً مف تعرضيـ لؤلذى أو االعتقاؿ عند أي حدث أو لدى المرور
بالحواجز األمنية الحكومية .إضافة إلى أف البلجئ أصبح يعيش ىاجس الرعب مف الخطف واالعتقاؿ وال
يستطيع النوـ بسبلـ (العبيدي .)2015/9/23 ،كما أشارت المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف إلى حالة الخوؼ
وأف البلجئيف الفمسطينييف أصبحوا يخافوف مغادرة منازليـ في العراؽ بسبب التحرش واالعتداءات والخطف
والقتل (موقع مركز أنباء األمـ المتحدة.)2006/4/4 ،
كما كاف البلجئوف الفمسطينيوف مف بيف ضحايا النيب والفوضى التي سادت الببلد بعد انييار النظاـ
العراقي السابق ،ومف أمثمة ذلؾ ما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف المقيموف في مدينة الثورة وناحية الغزالية
في العاصمة بغداد مف أعماؿ عنف مف قبل مواطنيف عراقييف ،مما أدى إلى مقتل ( )3منيـ ونيب وسرقة
146

أمواليـ وممتمكاتيـ (كيواف .)147 :2007 ،وفي حديث أحد البلجئيف الفمسطينييف لييومف رايتس ووتش قاؿ:
"إننا خائفوف دائماً ،وعمينا حراسة منازلنا ليل نيار ،نحف ننتظر حدوث أمر ما ،وكمما طاؿ بقاؤنا ىنا كمما زاد
حدوث ذلؾ األمر احتماالً .لماذا ننتظر؟ نحف ال نريد البقاء ىنا ،بكل صراحة نحف نريد الذىاب إلى ٍ
بمد آخر
ونحتاج مساعدة عاجمة مف األونروا" (ىيومف رايتس ووتش.)12 :2006 ،
ومف األمور البلفتة لبلنتباه معاناة البلجئ الفمسطيني عمى الحواجز األمنية ،حيث كاف ُيعتقل أحياناً

لمجرد أنو فمسطيني ،ناىيؾ عف مسمسل الشتائـ واىدار الكرامة ،األمر الذي دفع بالبعض إلى أف يحمل
ىويات عراقية مزورة رغـ ما تحممو تمؾ اليويات مف خطورة واضحة عند اكتشافيا مثمما أشار أحد البلجئيف
الفمسطينييف( 1أبو السعود.)2009/5/23 ،

إف مستوى ووتيرة االستيداؼ عمى اليوية بدأ يتصاعد حتى وصل إلى مراحل خطيرة بدأ البلجئ
الفمسطيني عمى إثرىا ُيعيد النظر ويحسب حساب لكل تواجده وتحركاتو .وأيقف أف خط اًر ما ومصي اًر مجيوالً
ينتظره بعد أف بات ىدفاً سيبلً ومبر اًر لدى فئات كثيرة وشرائح متنفذة في الحكومة وفي مناطق التواجد

الفمسطيني (اليوسف.)33 :2007 ،
وبعد قضية اتياـ ( )4الجئيف فمسطينييف في أحد التفجيرات في بغداد الجديدة [ 12أيار /مايو
 ،]2005أصبح الفمسطيني الذي ال يحمل ىوية مزورة تُبيف انتماءه لعشيرة عراقية ،ومتقناً لميجة العراقية ال
يستطيع التجوؿ في بغداد خوفاً مف وقوعو فريسة لرجاؿ الشرطة "الفاسديف" الذيف يخيرونو بيف االعتقاؿ في
مركز الجرائـ الكبرى حيث التعذيب والموت ،أو دفع الرشاوى ليـ (الجباريف .)2007/2/10 ،كما أنو وبعد
تفجير سامراء في  22شباط /فبراير  ،2006قتمت المميشيات الشيعية عدداً مف البلجئيف الفمسطينييف بعد
التعرؼ عمييـ مف وثائقيـ (قبعة.)70 :2007 ،
ونتيجة لسيطرة المميشيات عمى معظـ المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد يتخوؼ معظـ البلجئيف
الفمسطينييف مف الذىاب إلييا .حتى وصل الحد بالبلجئ الفمسطيني في العراؽ بأف يطمب األماف والحماية
مف قوات االحتبلؿ األمريكي خوفاً مف بطش المميشيات ،إذ بتاريخ  12كانوف الثاني /يناير  ،2007نقمت
دورية أمريكية امرأة فمسطينية حامل وىي بحالة حرجة إلى المستشفى؛ لعدـ إمكانية وصوليا إلى المستشفيات
خوفاً عمى حياتيا وحياة مف يقوـ بنقميا .وفي  15كانوف الثاني /يناير  ،2007وضعت امرأة أخرى جنينيا
مف غير مستشفى أو طبيبة أو قابمة في مجمع البمديات؛ خوفاً مف الذىاب ألي مستشفى بسبب سيطرة
1
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المميشيات عمييا (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف– راصد (ج) .)2015/7/18 ،كما توفي البلجئ الفمسطيني
سعيد لطفي الشمبي في  22شباط /فبراير مف نفس العاـ إثر نوبة قمبية وبعد تخوفو مف معالجة نفسو في
المستشفيات حيث كاف يعاني مف مشاكل في القمب (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد (ج).)2015/7/18 ،
وقد عبر معظـ البلجئيف الفمسطينييف الذيف اتصمت بيـ ىيومف رايتس ووتش في بغداد عف رغبة ممحة
في الرحيل .وقاؿ فمسطيني مف بغداد في حديث ىاتفي في  16أيار /مايو " :2006الوضع سيئ سيئ جداً.
أريد أف أرحل إلى أي بمد فيو شيء مف االستقرار .أريد حبلً سريعاً فأنا ال أستطيع االنتظار شير أو شيريف"،
وبعد دقائق قميمة تحوؿ إلى الحديث باإلنجميزية وقاؿ" :أنا خائف جداً ،ىل تفيموف ذلؾ؟ يمكف ألي أحد أف
يأتي ويقتمني ،يمكف أف يحدث أي شيء لي" ،ثـ طمب إنياء المكالمة .وقد أكد ممثمو الفمسطينييف في بغداد
ر مف الفمسطينييف يسعوف إلى مغادرة بغداد (ىيومف رايتس ووتش:2006 ،
وكذلؾ الصحفيوف الدوليوف ،أف كثي اً

الميجريف إلى األعداد التي تـ تيجيرىا مف
 .)31-30وىو ما حدث بالفعل بعد ذلؾ ،لتضاؼ أعداد كبيرة مف ُ
خبلؿ التيجير القسري.
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المبحث الثاني
تشتت الالجئين الفمسطينيين داخل العراق وخارجو
كاف مف أبرز آثار األزمة العراقية عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وقضيتيـ تشتتيـ داخل
العراؽ وخارجو بعد أف لـ يبق ليـ مقاـ في أماكف سكناىـ في ظل حالة الخوؼ والقمق واالستيداؼ والتيديد
المستمر.
فبعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003تعرض البلجئوف الفمسطينيوف لعمميات تشريد قسري مف
قبل بعض المميشيات مما أدى إلى ىروب العديد مف األُسر مف بيوتيـ إلى مناطق مختمفة ،سواء داخل
العراؽ أو خارجو ،أو داخل مخيمات مؤقتة عمى الحدود العراقية مع الدوؿ المجاورة (عيتاني؛ مناع:2010 ،

.)47–46
وحسب إفادة معظـ النازحيف مف البلجئيف الفمسطينييف ،فإف أىـ عوامل وأسباب نزوحيـ كانت التيديد
المباشر بالقتل ،كذلؾ االنفبلت األمني والخوؼ ،والعنف العاـ (تراغي ،)14 :2011 ،كل ذلؾ أدى إلى
عمميات تيجير ونزوح كبير ،مف منطقة إلى أخرى في ظنيـ أكثر أمناً وأماناً ،أو إلى الصحراء ،وفي بعض
األحياف مغادرة الببلد بالكمية (اليوسف .)65 :2007 ،وقد رأينا كيف أف الخوؼ وتردي األوضاع األمنية دفعا
بالكثير مف البلجئيف الفمسطينييف إلى التفكير الجدي في الخروج إلى أماكف أكثر أماناً ،إال أف األكثر منيـ لـ
يسعفيـ الوقت لمتفكير أصبلً ،بل خرجوا مذعوريف طمباً لمنجاة بأنفسيـ.
ذكر (الدمحمي )2015 ،بأف ما حصل لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قسميـ إلى ثبلثة أقساـ:
 قسـ سمؾ طريق اليجرة إلى الدوؿ الغربية ،معتمداً عمى قدرتو االقتصادية.
 قسـ لجأ إلى الصحاري في المخيمات الحدودية ،مرتضياً حياة البؤس والشقاء في مخيمات ُعدمت فييا
اإلنسانية واألخبلؽ.

 قسـ لـ يقبل بأف يذىب إلى الصحاري ،ولـ تتيسر لو الفرصة لميجرة إلى الدوؿ الغربية ،إما بسبب
عجزه االقتصادي ،أو بسبب ما يحممو مف قناعات تجاه اليجرة إلى الدوؿ الغربية ،فآثر البقاء في
العراؽ ،محتمبلً ما يحصل لو مف ظمـ ،شاقاً طريقو بيف األشواؾ؛ ليثبت في مكانو كواقع أفضل مف
الصحراء أو مف الدوؿ األوروبية (الدمحمي.)2015/10/19 ،
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وأكد وجدي عبيد عضو لجنة العائديف مف العراؽ أف الكثير مف الفمسطينييف ىربوا باتجاه دوؿ عربية
وأقاموا مخيمات عمى الحدود األردنية ،وكذلؾ عمى الحدود العراقية السورية ،وسرعاف ما تـ إغبلؽ ىذه
المخي مات بعد قبوؿ ىجرة ولجوء مف فييا إلى دوؿ أوروبا ،وأمريكا ،وأمريكا البلتينية واسكندنافيا ،وأوضح أف
جزء مف العائبلت انتقمت مف المجمعات الفمسطينية في بغداد إلى مناطق شماؿ العراؽ وتحديداً الموصل
وكردستاف ،ومنيـ مف ىرب إلى تركيا (دنيا الوطف.)2015/4/5 ،
عموماً تس ببت المعطيات التي خمقتيا األزمة العراقية لبلجئيف الفمسطينييف في تيجير في ثبلثة
اتجاىات :ىجرة داخمية عمى أرض العراؽ ،ىجرة نحو الحدود ،وىجرة خارجية نحو بمداف أخرى.
أوالً :اليجرة الداخمية:
بدأت عممية التيجير القسري الجديدة لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في أعقاب الغزو واالحتبلؿ
األمريكي لمعراؽ عاـ  2003مباشرة ،حيث تـ طرد عائبلت كثيرة مف منازليا تحت ذرائع ومبررات تـ الحديث
عنيا وتفنيدىا في الفصل الثالث مف ىذه الدراسة.
وال ُيعرؼ تحديداً عدد البيوت التي تـ إخبلؤىا مف ساكنييا مف البلجئيف الفمسطينييف (قبعة:2007 ،

 .)72واختمفت المصادر والتقديرات في ذلؾ نظ اًر لحدوث عمميات الطرد في فترات مختمفة ،ومف قبل جيات
عراقية عدة ،ونظ اًر الختبلؼ الوجية التي اتجو إلييا أصحاب ىذه البيوت ،مما صعب ميمة الخروج
بإحصائية دقيقة حوؿ أعداد ىذه البيوت.
وتبعاً لمكتب منظمة التحرير الفمسطينية في بغداد ،فقد تعرض نحو ( )344أسرة فمسطينية في بغداد
تضـ ( )1612فرداً لمطرد أو لمغادرة منازليا قس اًر بيف  9نيساف /أبريل و  7أيار /مايو  .2003وقامت
جمعية اليبلؿ األحمر العراقية ،وغيرىا مف المنظمات اإلنسانية ،بتأميف إقامة مؤقتة لكثير مف العائبلت في
مركز مؤقت في نادي حيفا الرياضي بحي البمديات .وكاف ىذا النادي يوفر في  7أيار /مايو  2003إقامة
مؤقتة لحوالي ( )107أسر تضـ ( )500فرداً ،وذلؾ في خياـ قدمتيا جمعية اليبلؿ األحمر العراقية ُنصبت

في ممعب كرة القدـ بالنادي (ىيومف رايتس ووتش .)16 :2006 ،حيث تـ إنشاء مخيـ جديد ُسمي بمخيـ العودة
(أبو السعود .)2009/5/23 ،وبحموؿ تشريف الثاني /نوفمبر  2003بمغ عدد البلجئيف الفمسطينييف المشرديف
المقيميف في ىذا المخيـ المقاـ عمى أرض ىذا النادي حوالي ( )1500شخصاً ،يسكنوف في ( )400خيمة
(ىيومف رايتس ووتش .)17 :2006 ،وبادرت المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف بتقديـ المساعدة ليـ بالتعاوف مع
اليبلؿ األحمر الفمسطيني (نويصر.)17 :2009 ،
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وتجدر اإلشارة أف ىذا المخيـ [مخيـ العودة] قد أُغمق منتصف عاـ  ،2005بعد أف تـ حل مشكمة
السكف لقاطني المخيـ بالتنسيق مع بعض األطراؼ الدولية والعربية (أبو السعود .)2009/5/23 ،أي أف سكاف
ىذا المخيـ مكثوا فيو ما يزيد عف العاميف في ظل ظروؼ معيشية صعبة ،رغـ أنو أُنشئ في حينو بغرض
توفير إقامة مؤقتة.
مف جانبيا أعمنت المفوضية العميا لبلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة في جنيف أف أكثر مف ( )800عائمة
فمسطينية تـ طردىا مف منازليا في بغداد منذ سقوط نظاـ صداـ حسيف في  9نيساف /أبريل  ،2003و[حتى
مطمع تموز /يوليو  .]2003وأعمف الناطق باسـ ىذه الوكالة كريس جانوفسكي أف ( )200عائمة أخرى تمقت
إشعا اًر بالطرد ،وقد استقرت العائبلت المطرودة في مخيمات أقيمت عمى عجل ،وأف المفوضية العميا لبلجئيف
التي عاينت أبنية حكومية شاغرة ،أجرت مفاوضات مع سمطة التحالف المؤقتة مف أجل توفير إقامة العائبلت
المطرودة فييا (كيواف .)147–146 :2007 ،ولـ تقتصر وجية البلجئيف الفمسطينييف الميجريف عمى مخيـ
العودة في نادي حيفا واألبنية التي وفرتيا المفوضية العميا لبلجئيف ،بل تشتت عائبلت كثيرة في مناطق
متفرقة مف العراؽ بحثاً عف المأوى واألماف المفقود.
وبطبيعة الحاؿ لـ تقتصر موجات اليجرة القسرية عمى تمؾ التي حدثت عاـ 2003؛ فتردي األوضاع
األمنية لبلجئيف الفمسطينييف بعد ذلؾ أجبر المزيد منيـ عمى ترؾ مناطق سكناىـ ،خاص ًة بعد الممارسات
التي تعرضوا ليا في أعواـ .2007 ،2006 ،2005
ويعتبر عاـ  2007عاـ اليجرة والشتات نتيجة ما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف مف ممارسات
وتضييقات ،ومضاعفة لممعاناة ،وعدـ وجود بصيص أمل في حل المشكمة ،حيث التجأت الغالبية لخيار
االنتقاؿ واليجرة والشتات بحثاً عف حموؿ فردية ،مع أف نسبة منيـ أُجبروا عمى المغادرة وطردوا مف مساكنيـ
عنوة (الشعباف.)2012/1/16 ،
ولـ تقتصر عمميات التيجير القسري عمى تمؾ التي تمت اإلشارة إلييا ،فقد قاـ "تنظيـ الدولة" حسب ما
أفاد موقع  ARA Newsبطرد الفمسطينييف مف مناطق نفوذه في مدينة األنبار غربي العراؽ ،ومف المساكف
المخصصة ليـ في صحراء األنبار وغيرىا .وقد أكد عمر الشبمي الموظف في منظمة اليجرة العالمية أف
تنظيـ الدولة في العراؽ أجبر ( )17عائمة فمسطينية وأفرادىا الػ( )75عمى مغادرة بيوتيـ في المدينة ،حيث
نزحوا إلى كركوؾ في إقميـ كردستاف .وأضاؼ الشبمي أف "ما يقارب ( )1000الجئ فمسطيني مف العراؽ،
نزحوا مف مناطق سكناىـ بسبب اشتداد المعارؾ بعد دخوؿ عناصر التنظيـ إلى األنبار منتصف "2014
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وأنيـ لجأوا إلى باقي المدف العراقية الشمالية ،ومنيـ مف لجأ إلى تركيا واألردف (موقع ،ARA News

.)2015/5/3
أيضاً في  3تموز /يوليو  ،2014نزح مئات البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف الموصل  -ثاني
أكبر مدف العراؽ  -ىرباً مف الموت عمى يد تنظيـ الدولة المسيطر عمى المدينة ،حيث تركوا منازليـ الكائنة
في مناطق متفرقة مف الموصل "مركز محافظة نينوى" شمالي بغداد ،متجييف نحو بغداد واقميـ كردستاف
العراؽ ،حيث نزحت العوائل الموصمية لتردي األوضاع وتفاقميا (دنيا الوطف.)2014/7/3 ،
كما أعمنت القنصمية الفمسطينية 1في إقميـ كردستاف العراؽ في  15تشريف الثاني /نوفمبر  2014نزوح
( )120أسرة فمسطينية مف الموصل إلى كردستاف بسبب تيديدات تنظيـ الدولة .وقاؿ القنصل الفمسطيني في
أربيل نظمي حزوري أف الفمسطينييف في العراؽ يواجيوف  -كسائر العراقييف  -أوضاعاً صعبة بسبب
الظروؼ غير الطبيعية لمبمد ،وأف تمؾ الظروؼ األمنية أجبرت العائبلت الفمسطينية عمى النزوح مف مدينة
الموصل إلى أربيل منذ العاشر مف حزيراف /يونيو  2014عقب تمدد تنظيـ الدولة ىناؾ (موقع القدس العربي،

.)2014/11/17
كما استقر بعض البلجئيف الفمسطينييف عمى الحدود التركية مف ناحية إقميـ كردستاف ،ويتعذر وصوؿ
اإلعبلمييف إلييـ بسبب ُبعد المسافة ،ويحظوف برعاية العشائر الكردية .فيما يوجد نحو ( )50عائمة في وسط
أربيل داخل مخيـ لمنزوح [مخيـ بحركة] ،إال أنيـ ال يحصموف عمى مساعدات مثل النازحيف العراقييف؛ بسبب
عدـ امتبلكيـ أوراقاً ثبوتية ،وىي تعقيدات تفرضيا حكومة بغداد عند توزيع أي مساعدات عمى النازحيف
(المختار .)2015/8/7 ،وحسب (الجزيرة نت )2015/6/4 ،كاف مخيـ بحركة في أربيل يضـ قرابة ()20
عائمة فمسطينية ،منيا ما جاء مف حي البمديات في بغداد ،ومخيـ الوليد في األنبار ،وبعضيا مف الموصل
بعد سيطرة تنظيـ الدولة عمييا (الجزيرة نت.)2015/6/4 ،
ولمموضوعية وانصاؼ الجميع البد مف اإلشارة إلى أف اليجرة القسرية التي حدثت لبلجئيف
الفمسطينييف ،وكذلؾ العراقييف في المناطق التي سيطر عمييا تنظيـ الدولة لـ تكف فقط ىروباً مف بطش ىذا
التنظيـ أو استجاب ًة لضغوطاتو ،وانما أيضاً ىروباً مف تبعات الحرب الدائرة والقصف الجوي المكثف ،حيث
كانت مناطق سكناىـ وجوارىا الجغرافي مسرحاً لمعمميات العسكرية بيف تنظيـ الدولة وخصومو ،كما أف كثي اًر
مف الميجريف سواء كانوا مف البلجئيف الفمسطينييف أـ العراقييف فروا تحت ضغط عمميات البطش التي كانت
1
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تقوـ بيا المميشيات الشيعية ضد السنة في مناطق عممياتيا في الحرب ضد تنظيـ الدولة ،كذلؾ في المناطق
التي استعادتيا مف سيطرة ىذا التنظيـ.
ثانياً :اليجرة إلى المناطق الحدودية:
نتيج ًة لحمبلت التصفية والتعذيب والتيجير ،غادرت أعداد كبيرة مف العائبلت الفمسطينية أماكف سكنيا
في العراؽ ،وتوجيوا نحو الحدود أمبلً في أف تسمح ليـ دوؿ الجوار العربي بدخوؿ أراضييا ،لكف الميجريف
لقوا أشد أنواع العنت ،وبقوا في مخيمات عمى الحدود ،ال يستطيعوف العودة إلى العراؽ ألف الموت والتصفية
بانتظارىـ ،وال يستطيعوف الدخوؿ إلى أي بمد عربي (صالح ،وآخروف .)29–28 :2009 ،حيث سارعت الدوؿ
المجاورة بإقفاؿ حدودىا في وجوىيـ ،وتركتيـ في المناطق الحدودية العازلة تمفحيـ شمس الصحراء صيفاً
والبرد القارص شتاء ،ويقيموف في خياـ ومآوي بدائية تفتقر إلى أدنى شروط الحياة اإلنسانية (قبعة:2007 ،

.)59

ً

وكاف معظـ البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ يفضموف الذىاب إلى األردف بسبب قربو النسبي
وتشابو العادات والروابط العائمية ،وكذلؾ بسبب ما تمتع بو مف انفتاح وحرية نسبييف ،إضافة إلى أف معظـ
الدوؿ المجاورة لمعراؽ أقفمت حدودىا بإحكاـ في وجو الفمسطينييف خاصة .وكاف الفرار إلى السعودية أو
الكويت صعباً بسبب الرواسب الباقية إزاء الفمسطينييف منذ حرب الخميج عاـ  .1991كما أف إيراف بمد غريب
بالنسبة لمعظـ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ الذيف يعتبرونو بمداً معادياً بسبب ىويتو الشيعية [خاصة بعد
موجات العنف الطائفي] .وكانت تركيا بعيدة ويصعب دخوليا ،كما أف المعمومات المتوفرة بشأف ذىاب
البلجئيف الفمسطينييف إلى سورية قميمة ،وأما الحركة الرئيسية فكانت باتجاه األردف (ىيومف رايتس ووتش:2006 ،

 .)18لكف السؤاؿ المطروح ىل استقبمتيـ األردف؟
لقد أغمق األردف حدوده في البداية ،ثـ سمح بدخوؿ عدة مئات منيـ إلى مخيـ الرويشد المعزوؿ
القاحل الذي يقع عمى مسافة ( )85كـ داخل الحدود األردنية .أما بقية البلجئيف الفمسطينييف فظموا أكثر مف
سنتيف في مخيـ الكرامة الذي ال يقل قسوة ،والواقع داخل المنطقة العازلة عمى الحدود العراقية األردنية ،إلى
أف قامت السمطات األردنية بإغبلقو عاـ  2005ونقمتيـ إلى مخيـ الرويشد (كريـ .)223 :2010 ،ولـ تقتصر
المخيمات الحدودية عمى ىاذيف المخيميف بل أُنشئت عدة مخيمات عمى الحدود العراقية األردنية وأخرى عمى
الحدود العراقية السورية.
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وتوزع آالؼ مف الفمسطينييف عمى تمؾ المخيمات ومكثوا في خياـ وفرتيا األمـ المتحدة في انتظار
موافقة السمطات السورية واألردنية عمى استقباليـ وادخاليـ إلى أراضييا ،إال أف ذلؾ لـ يحدث [ما عدا بعض
االستثناءات] إلى حيف موافقة دوؿ أخرى عمى استقباليـ (المختار.)2015/8/7 ،
وقد توزعت المخيمات الحدودية التي آوت البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ كما يمي:
 .1مخيم الرويشد:
وسمي مخيـ إيواء ( ،)1وضـ ما بيف ( )1000 – 500شخص
تـ إنشاؤه داخل الحدود األردنيةُ ،
(صالح ،وآخروف .)29 :2009 ،وقد كاف سكاف المخيـ سجناء مف الناحية العممية ،إذ يحيط بالمخيـ سور
تحرسو الشرطة األردنية .ويناؿ البلجئوف إذناً بمغادرة المخيـ والذىاب إلى بمدة الرويشد لمتسوؽ ،لكنيـ ال
يستطيعوف مغادرة المخيـ لغير ذلؾ .أما عندما يحتاج البلجئ عبلجاً في المستشفى فإف الشرطة تخفره
باستمرار حتى وىو عمى سرير المستشفى .وأما زيارة أي شخص لمخيـ الرويشد (األقارب واألصدقاء
والصحفييف ومسؤولو اإلغاثة أو حقوؽ اإلنساف) فتحتاج موافقة مسبقة مف وزير الداخمية األردني (سبلمة،

.)49 :2007
وقد فضل قرابة ( )250مف الفمسطينييف الذيف كانوا يقيموف في المخيـ العودة إلى الوضع الخطير
الذي كانوا يعيشونو في العراؽ عمى البقاء في المخيـ .لكف كثي اًر منيـ والذيف عادوا "طوعاً" إلى بغداد عاـ
 2004ما لبثوا أف عادوا فيربوا مف االضطياد في بغداد في نيساف /أبريل  2006قاصديف األردف ،لكف
األردف أغمق الحدود في وجوىيـ ىذه المرة ،كما منعيـ حرس الحدود العراقييف مف مغادرة العراؽ (المصدر

نفسو.)50–49 :
وكاف وزير الداخمية األردني سمير الحباشنة قد أعمف أواخر تشريف األوؿ /أكتوبر  2003أف الحكومة
األردنية قررت اإلبقاء عمى مخيـ الرويشد لبلجئيف بعد ما كاف مف المقرر إغبلقو نيائياً في بداية خريف العاـ
المذكور ،وقاؿ الوزير أف و ازرتو قررت تمديد إقامة مخيـ الرويشد لبلجئيف حتى نياية شير كانوف األوؿ/
ديسمبر  ،2003شارحاً أف ىذا القرار مرده ضرورة إتماـ االتصاالت مف أجل إيجاد حل لبلجئيف العالقيف في
ىذا المخيـ .وقاؿ :آمل أف نتمكف مف إنياء االتصاالت ونتوصل إلى نتائج تتيح إغبلؽ المخيـ ،وحل مشكمة
البلجئيف بحموؿ نياية العاـ الحالي [( ]2003المجموعة .)2003/10/31 ،194
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لكف لـ يتـ إغبلؽ ىذا المخيـ إال في أواخر عاـ  2007بعد أف عاد جزء مف قاطنيو إلى بغداد ،والجزء
اآلخر تـ ترحيميـ إلى الب ارزيل وكندا والواليات المتحدة ونيوزيمندا (صالح ،وآخروف )29 :2009 ،وجميعيا ليست
دوالً عربية ،مما يدلل عمى مدى التعاوف العربي ،ومدى نجاح االتصاالت التي تحدث عنيا الوزير األردني.
 .2مخيم الكرامة:
ويقع في المنطقة الحدودية العازلة التي يبمغ عرضيا ( )2كـ وتفصل بيف األردف والعراؽ (سبلمة،

 . )50 :2007وقد أنشئ ىذا المخيـ ليضـ العديد مف البلجئيف مف جنسيات عدة ،وانضـ إليو العديد مف
الفمسطينييف (أبو السعود )2009/5/23 ،إلى أف قامت السمطات األردنية بإغبلقو عاـ  2005ونقمتيـ إلى مخيـ
الرويشد (كريـ.)223 :2010 ،
 .3مخيم طريبيل:
تشكل المخيـ في البداية مع وجود ( )89الجئ فمسطيني خرجوا في  18آذار /مارس  2006بعد
أحداث تفجير المساجد ،وقد ُمنعوا مف دخوؿ األردف ،فأُقيـ ليـ مخيـ في طريبيل داخل األراضي العراقية
ليصبح العدد ( .)178وقد تـ إغبلؽ المخيـ بعد موافقة الحكومة السورية عمى دخوليـ ألراضييا بتاريخ 12
أيار /مايو ( 2006أبو السعود.)2009/5/23 ،
 .4مخيم اليول:
أنشئ ىذا المخيـ في المثمث السوري التركي العراقي عمى بعد ( )50كـ مف محافظة الحسكة شمالي
سورية ،عمى مسافة ( )1كـ مف قرية اليوؿ ،انضمت إليو العائبلت التي كانت في مخيـ طريبيل باإلضافة
إلى عائبلت أخرى انضمت إلييـ ،وكاف عددىـ ( )304الجئ فمسطيني ،ومف قبميـ استقبل ىذا المخيـ
( )18الجئ فمسطيني ُنقموا إلى كندا الحقاً .بعدىا ظمت األعداد تزيد وتنقص ،حيث ظل المخيـ مفتوحاً [إلى
حيف سيطرة تنظيـ الدولة عمى المنطقة] (المصدر نفسو).

 .5مخيم التنف:
ويقع في المنطقة العازلة بيف الحدود السورية العراقية بالقرب مف مركز التنف الحدودي (صالح ،وآخروف،

 .)30 :2009ويبعد المخيـ ( )260كـ عف أقرب منطقة سكنية (دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير.)3 :2007 ،
تـ إنشاؤه في  12أيار /مايو  2006بعد تدفق أعداد مف البلجئيف الفمسطينييف عمى أمل االلتحاؽ بمخيـ
اليوؿ ،إال أف السمطات السورية منعتيـ مف ذلؾ ،وقررت عمل مخيـ في ىذه المنطقة القاحمة ،وقد وصل
عددىـ ( )354الجئ فمسطيني مع نياية  ،2007وقد ارتفع عددىـ ليصل في عاـ  2009إلى حوالي
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( )880الجئ .كما أف الظروؼ المعيشية في ىذا المخيـ تكاد تكوف مستحيمة مف حيث صعوبتيا (أبو السعود،

 .)2009/5/23وقد بقي ىذا المخيـ مفتوحاً إلى حيف موافقة كل مف فرنسا والسويد والنرويج وبريطانيا وبمجيكا
وتشيمي وفنمندا عمى استقباؿ الجئي ىذه المخيـ (المختار.)2015/8/7 ،
 .6مخيم الوليد:
ويقع عمى الجانب العراقي مف الحدود السورية ،بالقرب مف نقطة عبور الوليد الحدودية ،في منطقة
ليست بعيدة عف مخيـ التنف (دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية .)4 :2007 ،أُقيـ ىذا المخيـ في
صحراء األنبار في تشريف الثاني /نوفمبر  ،2006وأعداد البلجئيف في ىذا المخيـ ظمت تتزايد وتتناقص
باستمرار حتى وصمت األعداد فيو عاـ  2009إلى  1700الجئ (أبو السعود.)2009/5/23 ،
وقد بقي مخيـ الوليد الواقع في المنطقة الغربية مف العراؽ وكذلؾ مخيـ اليوؿ الواقع في المنطقة
الشمالية مف سورية دوف كفيل حتى وصوؿ تنظيـ الدولة ،الذي ألغى بدوره الحدود بيف العراؽ وسورية ،ونقل
المقيميف في المخيميف إلى ما يصفو بػ "واليات الخبلفة اإلسبلمية" (المختار.)2015/8/7 ،
وتجدر اإلشارة إلى أف أعداد البلجئيف الفمسطينييف في تمؾ المخيمات كانت تزداد وتتناقص تبعاً
لموضع األمني في العراؽ ودرجة استيداؼ البلجئيف بالخطف والقتل .كذلؾ ما يتعمق بقبوؿ بعض البلجئيف
في دوؿ الشتات األوروبية منيا وغير األوروبية (أبو السعود.)2009/5/23 ،
أما عف أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في تمؾ المخيمات ،فقد عاشوا أوضاعاً إنسانية متدىورة نتيجة
الوضع البيئي السيئ ،وتدىور الوضع الصحي ،وعدـ توفر العبلج المبلئـ ،والحاجة الماسة لمعبلج في
المشافي .وقد ُسجل عدد مف الوفيات في مخيمات التنف والوليد واليوؿ نتيجة تدىور حالتيـ الصحية .وشرح
السفير حسيف مصطفى عبد الخالق مندوب فمسطيف لدى الجامعة العربية تمؾ األوضاع بقولو" :ىـ موجودوف
في مكاف بالخبلء ال توجد بنية تحتية ،وال مراكز صحية وال مياه لمشرب ،ال يوجد أي شيء لو عبلقة بالحد
األدنى المطموب لمحفاظ عمى كرامة وآدمية اإلنساف" (صالح ،وآخروف.)32 :2009 ،
ولـ يقف األمر عند ىذا الحد مف األوضاع اإلنسانية المتدىورة ،ففي فجر يوـ  24نيساف /أبريل
 2007ضربت عاصفة رممي ة شديدة مخيـ الوليد ،مما أدى إلى حدوث حاالت اختناؽ كثيرة .وفي فجر اليوـ
التالي اندلع حريق في مخيـ التنف ،أدى لحرؽ أكثر مف ( )10خيـ ،واصابة ( )8الجئيف فمسطينييف بحروؽ
(الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف-راصد (ج) .)2015/7/18 ،وفي  6تشريف األوؿ /أكتوبر  2007نشب حريق
كبير في مخيـ التنف لممرة الثانية ،مما أدى إلى إصابة ( )22الجئاً فمسطينياً ،والذيف أصيبوا باختناؽ
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وحروؽ وصدمات ،كما تضرر ( )41الجئاً مف أصل ( )341كانوا يعيشوف في المخيـ نتيجة احتراؽ ()33
خيمة كانت عمى مقربة مف مولدات الطاقة أتت النيراف عمى كل محتوياتيا (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف-

راصد (أ).)2015/7/18 ،
وفي الوقت الذي رفضت فيو كل مف األردف وسورية السماح ليؤالء البلجئيف في تمؾ المخيمات
الدخوؿ إلى أراضييما أقدمت سمطات الحدود العراقية عمى ختـ وثائق سفر البلجئيف الفمسطينييف الخارجيف
مف نقطة الحدود العراقية بعبارة ُ"يسمح بالخروج ،وال ُيسمح بالعودة" .ىذا إضافة إلى أف و ازرة الداخمية العراقية
أبمغت المنظمات الدولية المختصة بما فييا المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف أف الفمسطينييف الفاريف مف
العراؽ ال حق ليـ بالعودة إليو .وىكذا بات ىؤالء رىينة المناطق العازلة عمى الحدود ،إذ ليس ليـ اجتيازىا
وليس ليـ العودة حيثما كانوا .وبات ىؤالء البلجئوف يتمثموف أحد أوجو المأساة واألزمة العراقية والتطاحف
الطائفي والمذىبي ىناؾ ،فإما يعيشوف اإلرىاب والتقتيل والترويع والتيجير ،واما باتوا عمى الحدود في
المناطق العازلة في أوضاع غير إنسانية وخاصة النساء واألطفاؿ منيـ (قبعة.)91 :2007 ،
ثالثاً :اليجرة الخارجية:
أدت األحداث الدامية بحق البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ إلى ىروب اآلالؼ منيـ ،وتوزعيـ في
عدد مف الدوؿ العربية ممف قبمت استضافتيـ ،أو ممف تمكنوا مف الدخوؿ إلييا بشكل غير قانوني بعد رفض
ىذه الدوؿ ليـ ،والسيما بعد ُّ
تمنع الحكومة العراقية عف تجديد وثائق سفرىـ (العمي .)67 :2010 ،ولـ تسمح
كل مف السمطات األردنية والسورية لبلجئيف الفمسطينييف بالدخوؿ واإلقامة عمى أراضييا سوى لحاالت
استثنائية .وبالطبع لـ يتمكف البلجئوف الفمسطينيوف مف العودة إلى أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية نظ اًر
لمرفض اإلسرائيمي.
إال أف حوالي ( )20أسرة فمسطينية مف البلجئيف الفاريف مف العراؽ تمكنت مف دخوؿ قطاع غزة
بمجيود فردي وعمى مراحل وبطرؽ غير رسمية ،حيث اجتاز بعضيـ الحدود المصرية الفمسطينية بشكل غير
رسمي ،فيما تمكف البعض اآلخر مف الدخوؿ عبر معبر رفح عاـ ( 2013أبو زيد ،1)2016/12/17 ،حيث
استفادوا مف التسييبلت التي كانت عمى المعبر في تمؾ الفترة.
وضمف محاوالت حل مشكمة البلجئيف عمى الحدود وافقت السوداف عاـ  2007بمنح حق المجوء عمى
أراضييا لبعض مئات مف البلجئيف الفمسطينييف (كريـ .)218 :2010 ،وفي  7كانوف الثاني /يناير 2008
1
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قالت دائرة شؤوف البلجئيف في منظمة التحرير الفمسطينية أنيا "بصدد البدء بإجراءات تنفيذ عممية نقل
البلجئيف الفمسطينييف العالقيف عمى الحدود العراقية السورية إلى السوداف بعد حسـ مسألة اإلقامة في
العاصمة السودانية الخرطوـ" (عربي أوف اليف صحيفة الشعب اليومية .)2008/1/7 ،وفي  3شباط /فبراير 2010
أكد نائب رئيس دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير دمحم أبو بكر بأف السمطات السودانية وافقت عمى
بناء عمى رغبتيـ (شبكة طنجة اإلخبارية.)2010/2/5 ،
استضافة ( )38الجئاً فمسطينياً جديداً ً
دول الشتات الجديدة:
باإلضافة لبعض الدوؿ العربية ،فقد تمكنت أعداد مف البلجئيف الفمسطينييف [وىي األكثر] مف الوصوؿ
إلى دوؿ أجنبية عديدة (العمي )67 :2010 ،بعد أف وافقت تمؾ الدوؿ عمى استقباليـ.
ومف مظاىر الشتات والتشرذـ سفر العشرات إلى دوؿ أوروبا بطرؽ ممتوية ،وصعوبات مضنية؛ ف ار اًر
مف القتل الذي يبلحقيـ ،وطمباً لمجوء اإلنساني الذي لـ يجدوه عند معظـ الدوؿ العربية (اليوسف:2007 ،

 .)162ولـ يكف يخمو ىذا النوع مف اليجرة مف الصعوبات والكوارث.
ففي  20أيموؿ /سبتمبر  2015نجا البلجئ الفمسطيني فبلح حسف العباس مف الغرؽ قبالة السواحل
التركية ،بينما لقيت أمو وشقيقتو وابنتيو مصرعيـ ،حيث اصطدـ القارب الذي يقميـ بعبارة ،حسب وسائل
إعبلـ تركية .وكاف العباس قد غادر العراؽ برفقو أسرتو بعد تدىور الوضع األمني واالستيداؼ واالعتقاالت
العشوائية لعدد مف البلجئيف الفمسطينييف (موقع فمسطينيو العراؽ.)2015/9/20 ،
وقد توزع البلجئوف الفمسطينيوف الذيف خرجوا مف العراؽ عمى العديد مف الدوؿ األوروبية واآلسيوية
واألمريكيتيف وأستراليا ،وال زاؿ البعض منيـ ينتظر حممو بالمجوء .وفيما يمي عدداً مف تمؾ الدوؿ:
 .1قبرص :استضافت قبرص حتى منتصف  2009حوالي ( )1700الجئ فمسطيني ،وقد شكل ىؤالء
البلجئيف جمعية حقوؽ اإلنساف الفمسطينية التي ترأسيا جبريل محمود حسف تيـ .وتقدـ قبرص لبلجئيف
الفمسطينييف مرتباً شيرياً حسب عدد أف ارد األسرة ،كما تمنحيـ تأميف صحي وبدؿ إيجار منزؿ ،إال أف
معظميـ ال يستطيع العمل إال في الزراعة ،كما يدرس أبناؤىـ في المدارس اليونانية .لكنيـ يعانوف مف
مشكمة المغة اليونانية في المدارس إضافة إلى المضايقات التي تتعرض ليا البلجئات مف زمبلئيف
القبارصة في المدارس عمى خمفية ارتدائيف الحجاب (أبو السعود.)2009/5/23 ،
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 .2تشيمي :استقبمت ( )116الجئاً فمسطينياً مف العراؽ مف مخيـ التنف ،توزعوا عمى ثبلث مناطق ىي:
سانتياغو العاصمة وفييا ( )11عائمة ،ومدينة الكالي ار وفييا ( )7عائبلت ،ومدينة ساف فميبي وفييا

ٍ
رسالة أعدىا إلى صعوبة
( )8عائبلت .وأشار أحد البلجئيف الفمسطينييف الذيف استقروا ىناؾ في
العمل والحصوؿ عمى شقة ضمف المخصصات المقررة ليـ ،إضافة إلى صعوبة تأميف العبلج (صالح،

وآخروف.)31 :2009 ،
 .3البرازيل :وكانت في شير أيموؿ /سبتمبر  2007قد استضافت ( )100مف البلجئيف الفمسطينييف الذيف
كانوا مقيميف في مخيـ الرويشد .وفي رسالة كتبيا جاد هللا صفا مف الب ارزيل أشار إلى خوؼ البلجئيف
مف المستقبل والصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي يواجيونيا (أبو السعود.)2009/5/23 ،
 .4السويد :وقد استقبمت السويد عاـ  2008عدة مجموعات مف البلجئيف الفمسطينييف بمغ مجموعيا
( )157الجئاً (المصدر نفسو) .ويعاني ىؤالء البلجئيف ىناؾ مف أوضاع صعبة في ظل عدـ تعاوف
الحكومة السويدية في توفير التسييبلت البلزمة ليـ (موقع فمسطيف اآلف.)2015/9/13 ،
 .5النرويج :والتي استضافت وألسباب إنسانية وصحية ( )28الجئاً فمسطينياً مف مخيـ الوليد والذيف
غادروا المخيـ في  13كانوف األوؿ /ديسمبر ( 2008أبو السعود.)2009/5/23 ،
 .6أيسمندا :وكانت أيسمندا قد قبمت لجوء ( )25الجئاً فمسطينياً مف العالقيف عمى الحدود العراقية السورية،
في خطوة أولى عمى طريق حل األزمة اإلنسانية لحوالي ( )3000الجئ فمسطيني يوجد بينيـ أكثر
مف ( )300طفل يعيشوف في مخيمات صحراوية (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد.)2008/9/16 ،
 .7اليند :وصل أكثر مف ( )100فمسطيني إلى اليند خبلؿ عاـ  2006بدفعات مختمفة لمحصوؿ عمى
شيء مف األماف المفقود ولو في شبو القارة اليندية الفقيرة المعدمة ،طالبيف المجوء مف األمـ المتحدة
(اليوسف .)162 :2007 ،وقد وصمت أعداد البلجئيف الفمسطينييف ىناؾ حتى منتصف  2009حوالي
( )300عائمة فمسطينية .وتجدر اإلشارة أف ىؤالء يتخذوف مف اليند مق اًر مؤقتاً ليـ ريثما يتـ قبوليـ في
إحدى دوؿ المجوء األوروبية (أبو السعود.)2009/5/23 ،
 .8ماليزيا :وُقدر عدد العائبلت التي وصمت إلى ماليزيا بػ( )100عائمة وذلؾ حتى عاـ  ،2009وقد
عانوا مف عدـ تمكنيـ مف العمل أو اكتساب الحماية القانونية ىناؾ ،واعتقل عدد منيـ ،حيث عانوا
مف مشكمة أنيـ دخموا الببلد بجوازات سفر عراقية مزورة .وقد انتقل عدد قميل منيـ إلى الواليات
المتحدة األمريكية (المصدر نفسو).
 .9رومانيا :في  17نيساف /أبريل  ،2009أعمنت المتحدثة باسـ منظمة اليجرة الدولية جيميني باندايا أنو
قد تـ نقل ( )59الجئاً فمسطينياً مف مخيـ الوليد إلى مركز في رومانيا ،افتُتح في آذار /مارس 2009
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نتيجة اتفاؽ ثبلثي بيف الحكومة الرومانية ومفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف ومنظمة اليجرة
الدولية ،وأضافت حينيا أنو سيتـ نقميـ فيما بعد إلى دوؿ أخرى في إطار برنامج إعادة التوطيف
الخاص بمفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف .وكاف قد تقرر نقل ( )1200فمسطيني مف مخيـ
الوليد إلى المركز المؤقت في رومانيا تمييداً إلعادة توطينيـ في الواليات المتحدة وبريطانيا (أبو السعود،

.)2009/5/23
 .10تركيا :في  3أيموؿ /سبتمبر  ،2009كشفت مصادر أف تركيا تستعد الستضافة ( )200عائمة مف
البلجئيف الفمسطينييف مف العالقيف عمى الحدود العراقية – السورية (وكالة فمسطيف اليوـ اإلخبارية،
 .)2009/9/3وبالفعل فقط وصمت مجموعات منيـ توزعوا بالعشرات بيف المدف التركية (مشينش،

.)2012/11/5
ولـ تقتصر الدوؿ التي استضافت البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ عمى الدوؿ التي ُذكرت ،بل
ىناؾ ما يزيد عف ( )30دولة قد استضافتيـ عمى أراضييا ،منيا :استراليا وفنمندا وتشيكيا والواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا ونيوزيمندا ،ودوؿ أخرى غيرىا (أبو السعود.)2009/5/23 ،
وتجدر اإلشارة إلى أف أعداد البلجئيف الفمسطينييف الذيف لجأوا إلى ىذه الدوؿ كانت تزيد وتنقص مف
فترة إلى أخرى ،حيث كانت بعض ىذه الدوؿ محطات مؤقتة ليـ لبلنطبلؽ إلى دوؿ أخرى.
وتنوعت مشاكل البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ بحسب األماكف التي لجأوا إلييا بيف
االنتقاص مف حقوقيـ واضطيادىـ كما حصل في قبرص والب ارزيل وايطاليا ،أو مشكمة االستقرار وفرص
العمل وتعميـ أوالدىـ وضماف العبلج الطبي والحصوؿ عمى أوراؽ ثبوتية يستطيعوف التنقل بحرية مف
خبلليا .أما في الدوؿ المتقدمة مثل الدوؿ األوروبية بشكل عاـ وكندا وأستراليا وأمريكا ،فعمى الرغـ مف الراحة
المادية نسبياً والضماف االجتماعي ،إال أف ىناؾ العديد مف المشاكل االجتماعية والنفسية والتربوية (شبكة

فمسطيف لمحوار .)2013/5/15 ،وىناؾ الكثير مف أشكاؿ المعاناة في كثير مف ىذه الدوؿ سنذكر بعضاً منيا.
من أشكال معاناة الالجئين الفمسطينيين في بعض الدول:
 البرازيل:
منذ وصوؿ البلجئيف الفمسطينييف إلى الب ارزيل أعربوا عف استيائيـ مف األوضاع التي عاشوىا وعانوا
منيا ،سواء مف إىماؿ إلى سوء الوضع المعيشي وسوء الرعاية الصحية (عرابي .)2010/8/16 ،حتى أف
اجع مستمر عمى كافة األصعدة دوف أف يمتفت إلييـ أحد ،حتى عند تعرض البلجئيف
أحواليـ ظمت في تر ٍ
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لؤلذى والظمـ في ظل انتشار عصابات القتل والسطو المسمح وتجار المخدرات ،ال يجدوف لمحكومة الب ارزيمية
أثر ،فالحكـ في ىذه الببلد لمقوي وصاحب النفوذ فقط ،وال يوجد فييا حق ألحد ،باألخص البلجئيف ليس ليـ
حق بشيء سوى الشوارع ،وقد حاولوا االعتصاـ أماـ مفوضية البلجئيف ،ثـ حاولوا محاولة يائسة مقابمة أي
مسؤوؿ بو ازرة الخارجية أو العدؿ الب ارزيمية ،واعتصموا أماـ مقر الرئاسة الب ارزيمية ،ولكف دوف جدوى وعندما
تحدث أحد المسؤوليف قاؿ "إف الب ارزيمي يناـ في الشارع فماذا نحف فاعموف بكـ؟" (عرابي.)2009/9/6 ،
 السويد:
بالنسبة لبلجئيف الفمسطينييف الذيف غادروا العراؽ ووصموا إلى السويد أشار المرصد األورومتوسطي
لحقوؽ اإلنساف 1أف وكالة اليجرة السويدية شمت حياة ىؤالء األشخاص بشكل تاـ لسنوات عديدة في ظل عدـ
حصوليـ عمى تصاريح اإلقامة ،وىو ما يعني حرمانيـ مف الحق في العمل والتعميـ العالي ،ودورات المغة
والمسكف أو أية حقوؽ أخرى .وقاؿ المرصد أنو في  11آب /أغسطس  2015بدأ ( )320الجئاً فمسطينياً
مف القادميف مف العراؽ مف عديمي الجنسية باالحتجاج أماـ وكالة اليجرة السويدية في مدينة مالمو؛ لعدـ
حصوليـ عمى تصاريح إقامة بعد انتظار داـ لعدة سنوات ،واحتجاجاً عمى طمب الحكومة السويدية منيـ
العودة إلى العراؽ بحجة أف األوضاع األمنية فيو مستقرة وال تشكل خط اًر عمييـ .رغـ أف االنتياكات بحقيـ
في العراؽ مستمرة حتى اآلف (موقع فمسطيف اآلف.)2015/9/13 ،
 قبرص:
وكاف قد وصميا حتى عاـ  2011أكثر مف ( )3000الجئ فمسطيني بمغامرات عبر البحر األبيض
المتوسط ،لكف تبددت أحبلميـ وبدأت ىجرات عكسية مف قبرص إلى دوؿ أخرى نتيج ًة لممصير المجيوؿ

لتمؾ العوائل التي بحثت عف ٍ
أمل في العيش اآلمف واالستقرار النسبي (الشعباف .)2012/1/16 ،وكاف قد
تعرض بعد الطائ فييف مف العراقييف في قبرص لبعض ىؤالء البلجئيف الفمسطينييف ،حيث حدث في  19آذار/

مارس  2007شجار كبير مع ىتاؼ ىؤالء الطائفييف "مقتدى مقتدى" في إشارة لمزعيـ الشيعي مقتدى
الصدر .إال أف الشرطة القبرصية تدخمت وأنيت النزاع (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد (ج)،

.)2015/7/18

 1المرصداألورومتوسطًلحموقاإلنسان،منظمةدولٌةمستملةتعنىبمضاٌاحموقاإلنسانفًمنطمةالشرقاألوسطوشمالأفرٌمٌا،
تأسستفًتشرٌنالثانً/نوفمبرٌ،2511معممرالمنظمةالربٌسًفًجنٌؾٌ.عملالمرصدضمنرؤٌةتهدؾإلىإنهاءانتهاكات
حموقاإلنسانبحكمواطنًالشرقاألوسطوشمالأفرٌمٌا،وتمدٌمالجناةللعدالة .
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 استراليا:
أوضح يوسف الريماوي مؤسس الجمعية االسترالية لغوث البلجئيف مف فمسطيني العراؽ (Aspire)1أف
مف بيف المتطمبات التي تفرضيا الحكومة االسترالية كي تعتبر البلجئ الجئاً ىو الحصوؿ عمى شيادة مف
المفوضية العميا لبلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة 2.واستراليا تتعامل مع قضية البلجئيف عموماً بشكل متقمب،
وىي قضية أصبحت محل شد ورخي بيف األحزاب الحاكمة والمعارضة .وىناؾ تيويل وتضخيـ لمشكمة
البلجئيف في اإلعبلـ االسترالي ،بحيث ال نجد تعاطفاً مع البلجئيف مف قبل عامة االسترالييف بسبب التخويف
اإلعبلمي .والواقع أف ما تقبمو استراليا مف الجئيف يدخل فيو تصنيفات أخرى غير تحويبلت المفوضية،
أضف إلى ذلؾ أف البلجئيف الفمسطينييف القادميف مف العراؽ ال يزالوف مجموعة صغيرة ال تتعامل معيا
الحكومة كمجموعة بل كأفراد ،أي أف قبوليـ يتـ بعد دراسة ممفاتيـ بشكل فردي (عبد هللا.)2012/7/29 ،
ولـ تقتصر المعاناة عمى أولئؾ البلجئيف الفمسطينييف الذيف استقر بيـ المطاؼ في الدوؿ األجنبية أو
ٍ
ظروؼ مشابية.
العربية ،فقد عانى ويعاني الذيف وصموا إلى غزة أيضاً مف
وقد أوضح وجدي أبو عبيد عضو لجنة العائديف مف العراؽ ،أف معظـ العائبلت الفمسطينية العائدة مف
العراؽ تعيش ظروفاً صعبة نتيجة عدـ وجود مصدر رزؽ وارتفاع قيمة اإليجارات لممساكف ،مما يشكل عبئاً
حقيقياً عمى كافة العائديف مف العراؽ .وناشد أبو عبيد الرئيس الفمسطيني محمود عباس لضرورة التدخل
ومخاطبة كافة جيات االختصاص لحصوؿ كافة العائديف عمى رقـ وطني واستخراج بطاقة ىوية مواطنة
فمسطينية ليتـ حصوليـ عمى جوازات سفر فمسطينية ،موضحاً أنيـ ال زالوا يحمموف وثائق سفر عراقية
وجوازات سمطة استخداـ خارجي (دنيا الوطف .)2015/4/5 ،ولمعمـ فاألمور مازالت عمى حاليا حتى تاريخ إعداد
ىذه الدراسة ،ولـ يتغير شيء حيث يعيش معظميـ أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة (الجئ فمسطيني مف

العراؽ.3)2016/12/19 ،
رابعاً :أعداد من تبقى في العراق من الالجئين الفمسطينيين:

1

"أسباٌر"هًاختصارلـ(الجمعٌةاالسترالٌةلؽوثالالجبٌنمنفلسطٌنًٌالعراق) .
ASPIRE: The Australian Society for the Palestinian – Iraqi Refugee Emergency
أسسها الفلسطٌنً ٌوسؾ الرٌماوي المحاضر فً جامعة ملبورن االسترالٌة عام  .2558والجمعٌة تهدؾ لتمدٌم الدعم المانونً واللؽوي والمادي
لفلسطٌنًٌالعراقالعالمٌنعلىالحدودللحصولعلىحكاللجوءاإلنسانًفًاسترالٌا.
2
فًنظرالمانونالدولً،لٌسالفلسطٌنٌونالالجبون،الجبٌنفعالً إالإذاانطبكعلٌهموصؾ"بدونجنسٌة"أو"."Statelessأيأنالمحنلٌس
ترديالحالةالمعٌشٌة،بلفًالفرارمنالبلدالذيكانممٌماًفٌه،والتواجدبشكللانونًأوؼٌرلانونًببلداستضافةمؤلتة .
3
ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/19معأحدالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنالعابدٌنمنالعراق .
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ٍ
أنحاء شتى مف العالـ ،أصبح
بعد كل ما حدث لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف تيجير وتشتت في
العدد األكبر منيـ خارج العراؽ .ومثمما تباينت اإلحصائيات والتقديرات حوؿ أعداد البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ قبل األزمة العراقية ،اختمفت وتباينت التقديرات حوؿ أعداد مف تبقى منيـ في العراؽ ،في ظل عدـ
توفر إحصائيات رسمية يمكف االعتماد عمييا .لكف ال ضير مف إلقاء الضوء عمى بعض ىذه التقديرات.
ذكر رئيس رابطة فمسطينيي العراؽ في مقابمة لو ُنشرت عمى موقع شبكة فمسطيف لمحوار في  15أيار/

مايو  2013أف مف أصل ( )40,000 – 35,000الجئ فمسطيني كانوا يعيشوف في العراؽ ،لـ يتبق منيـ
داخل العراؽ ( )5000الجئ ربما أقل أو أكثر مف ذلؾ قميبلً ،وىو يماثل عددىـ عند قدوميـ ميجريف مف
فمسطيف إلى العراؽ عاـ ( 1948شبكة فمسطيف لمحوار.)2013/5/15 ،
وحسب (المختار )2015/8/7 ،فإف عمميات التيجير أدت إلى انحسار أعدادىـ مف ( )42,000قبيل
االحتبلؿ األمريكي إلى ( ،)7000يعيشوف حالياً في ظروؼ صعبة (المختار.)2015/8/7 ،
بينما ذكر موقع فمسطينيو العراؽ في  8أيموؿ /سبتمبر  2015أف قرابة ( )5000فمسطيني يقيموف
حالياً في العراؽ غالبيتيـ في مجمع البمديات األكثر تعرضاً لبلنتياكات منذ عاـ ( 2003موقع فمسطينيو العراؽ،

.)2015/9/8
وفي اجتماع ضـ عدد مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وممثل عف السفارة الفمسطينية،
والمفوضية العميا لشؤوف البلجئيف في أيموؿ /سبتمبر  2015أشار بعض البلجئيف إلى أف البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ كانوا حوالي ( )40,000لـ يبق منيـ حالياً سوى ( )4000منعتيـ ظروفيـ المادية
مف المغادرة (العبيدي.)2015/9/23 ،
وحسب (شبكة العودة اإلخبارية )2015/10/1 ،فقد انخفض عدد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
بوتيرة سريعة جداً بعد أحداث العنف الطائفي عاـ  2006ليصل إلى ( ،)6000ثـ عاد وانخفض إلى نحو
( )3500في األشير األخيرة ،بعد أف ضاؽ الفمسطينيوف ذرعاً بتزايد االستيداؼ والتنكيل ،وليدفعيـ ذلؾ
الوضع المتردي إلى اليجرة نحو المبلذ األوروبي عمى غرار فمسطينيي سورية .وقالت دائرة اإلقامة في بغداد
أف نحو ( )2500فمسطيني غادروا العراؽ خبلؿ أقل مف شير وأف أكثرىـ مف الشباب ،لينعكس ذلؾ سمباً
عمى نسبة الشباب الفمسطينييف المتبقيف في العراؽ حيث بمغت ( )%30فقط (شبكة العودة اإلخبارية،

.)2015/10/1
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في ضوء ما تقدـ حوؿ أعداد البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قبل وبعد األزمة العراقية ،ولو اعتمدنا
أقل تقدير حوؿ عدد البلجئيف قبل األزمة وىو ( )35,000وأكبر تقدير لعدد مف تبقى منيـ حتى اآلف وىو
( ،)7000فيذا يعني أنو لـ يتبق مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ سوى ( )%20عمى أعمى تقدير .ولو
اعتمدنا تقديرات أخرى فقد ال تتعدى ىذه النسبة الػ( ،)%10مما يعكس عمق األزمة وأثرىا عمى الوجود
الفمسطيني عمى أرض العراؽ.
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المبحث الثالث
اآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية لألزمة العراقية عمى الالجئين الفمسطينيين في
العراق
كاف لؤلزمة العراقية وتبعاتيا آثا اًر عديدة عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وقضيتيـ ،حيث طالت
ىذه اآلثار أيضاً وبطبيعة الحاؿ النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية عمى نحو أثر عمى أوضاعيـ
المعيشية والحياتية ،وعمى مستقبل قضيتيـ أيضاً.
أوالً :اآلثار االقتصادية واالجتماعية:
باإلضافة إلى األضرار االقتصادية واالجتماعية التي طالت البلجئيف الفمسطينييف جراء األزمة العراقية
كجزء مف المجتمع العراقي الذي تأثر إجماالً باألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي نتجت عف األزمة .فقد
تأثر البلجئوف الفمسطينيوف أيضاً وبشكل خاص نتيجة ما عاشوه مف أوضاع خاصة لـ يشاركيـ فييا أحد
حتى مف بيف األقميات األخرى في العراؽ.
 .1األوضاع االقتصادية والمعيشية:
كاف البلجئوف الفمسطينيوف أياـ حكـ النظاـ العراقي السابق يتمتعوف بكثير مف الحقوؽ منيا :اإلقامة،
والحصوؿ عمى وظيفة[ ،وفي فترات] حق امتبلؾ دار سكف وسيارة ،وغيرىا مف الحقوؽ .أما في ظل النظاـ
العراقي الحالي ،فقد ُحرموا مف أغمب ىذه الحقوؽ ،وفقدوا وظائفيـ ،وصودرت ممتمكاتيـ ،وأصبحوا عرضة

لمتيديد (الجزيرة نت.)2009/5/14 ،

وقد مر البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ بوضع معيشي صعب؛ لقمة توفر فرص العمل ،وعدـ السماح
ليـ بالعمل وخصوصاً جيل الشباب ،فضبلً عف عدـ التفات المنظمات اإلنسانية العربية والعالمية ليـ ،إذ
يعمل أغمبيتيـ في الحرؼ العامة ،والتجارة البسيطة .عمى الرغـ مف ذلؾ يتعرضوف لمضايقات المميشيات
وبشكل متزايد (المختار.)2015/8/7 ،
وقد ارتفعت نسبة البطالة ،وانتشرت حالة مف الفقر المدقع؛ بسبب كثرة وتصاعد مبلحقة واستيداؼ
البلجئيف الفمسطينييف في أماكف عمميـ ،وصعوبة تنقبلتيـ (اليوسف)151 :2007 ،؛ بسبب الوضع األمني
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المتردي ،وحالة الخوؼ والقمق المستمر التي يعاني منيا البلجئ الفمسطيني جراء االستيداؼ المتكرر لو في
جميع أماكف تواجده.
وقد وصل األمر بمف بقي في العراؽ مف الجئيف فمسطينييف بأف تضطرىـ الظروؼ في كثير مف
دماء ثمناً لمحفاظ عمييا) بقدر ما ىو اضطرار إلى
األحياف أف ُي ُ
خفوا فمسطينيتيـ ،ال تنك اًر ليا (فكـ دفعوا ً
كسب لقمة العيش أو لمحصوؿ عمى وظيفة (الدمحمي.)2015/10/19 ،
وقد أوضح ممثل السفارة الفمسطينية في بغداد المستشار جياد فؤاد القدرة خبلؿ اجتماع مع مجموعة
مف البلجئيف الفمسطينييف ،والمفوضية العميا لشؤوف البلجئيف في أيموؿ /سبتمبر  2015أف ىناؾ العديد مف
القوانيف التي تساوي الفمسطيني بالعراقي ،كما ُيعمف مسؤولو الحكومة العراقية احتراـ الجالية الفمسطينية ،لكف

المشكمة في التطبيق االنتقائي والمزاجي ليذه القوانيف كما حصل في عدـ شموؿ الفمسطينييف بفرص التعييف

في الوظائف العامة أو منحة الطمبة وغيرىا .كما تطرؽ بعض البلجئيف الذيف حضروا االجتماع إلى الحرماف
مف التوظيف وانعداـ فرص العمل ،والى أف ظروؼ البمد ال يمكف تحمميا ،منوىيف أف حقوؽ الفمسطينييف
ضائعة ،فبل ىـ لدييـ حقوؽ العراقييف وال حقوؽ الفمسطينييف البلجئيف (العبيدي.)2015/9/23 ،
كما لـ يسمـ البلجئوف الفمسطينيوف مف المضايقات واالبتزاز في أحياف كثيرة ،ومف ذلؾ ما ذكرتو شبكة
العودة اإلخبارية في  1تشريف األوؿ /أكتوبر  2015بأف بعض العشائر العراقية ادعت في اآلونة األخيرة أف
لدييا مشاكل مالية مع إحدى البلجئات الفمسطينيات التي تشغل منصب مديرة روضة القدس لؤلطفاؿ داخل
مجمع البمديات في بغداد ،لينتيي المطاؼ بالمجوء إلى السفارة الفمسطينية في بغداد لحل الموضوع الذي
شممت عواقبو تيجير أكثر مف ( )18عائمة فمسطينية مف المجمع خوفاً مف التيديد والوعيد .ولـ تكتف تمؾ
العشائر بذلؾ ،بل لجأ أفرادىا إلى تيديد الفمسطينييف عبر الكتابة عمى بعض محاليـ وشققيـ عبارات "ال
تُباع وال تستأجر ،مطموب عشائرياً" .ومف األساليب األخرى التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف "االبتزاز
المالي" خاصة أصحاب المحاؿ التجارية الكبيرة حيث تعرض صاحب مصنع لمحمويات لمتيديد بإغبلؽ
مصنعو حتى يقوـ بدفع مبمغ معيف مف الماؿ ليعود إلى ممارسة عممو (شبكة العودة اإلخبارية.)2015/10/1 ،
ومف الطبيعي أف ال يقتصر سوء األحواؿ االقتصادية والمعيشية عمى البلجئيف الفمسطينييف الذيف ظموا
لفترة في العراؽ قبل أف يضطروا لميجرة أو الذيف ال زالوا في العراؽ ،بل أيضاً أولئؾ الذيف تشتتوا في أنحاء
متفرقة مف العالـ العربي واألعجمي ،والذيف سبق الحديث عف بعض أحواليـ في بعض الدوؿ كأمثمة ،وذلؾ
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في سياؽ ما تـ الحديث بو عف اليجرة الخارجية .ىذا باإلضافة إلى األوجو واألبعاد األخرى لمشاكميـ
ومعاناتيـ.
وخبلؿ حديث (سبع؛ دمحم )2010 ،عف البلجئيف العراقييف أوضحا أف مشكمة البلجئيف العراقييف ال
تقتصر عمى بعدىا اإلنساني والمعاشي ،وانما ستؤدي فضبلً عف ذلؾ إلى تكويف جيل غير متعمـ يفتقر إلى
أبسط المقومات األساسية ،وذلؾ لعدـ قدرة مدارس الدوؿ المضيفة ومستشفياتيا عمى تمبية احتياجات البلجئيف
العراقييف ،أو لعدـ تمكف العائمة مف حماية أبنائيا صحياً وتعميميـ منيجياً نتيجة الفاقة والحاجة ،وخصوصاً
إذ كانت خدمات الصحة والتعميـ في بمد المجوء ال تتمتع بدعـ الدولة (سبع؛ دمحم .)51 :2010 ،ىذا والحديث
عف البلجئيف العراقييف ،فما باؿ حاؿ البلجئيف الفمسطينييف الذيف إضافة إلى ما تقدـ والذي ينطبق عمييـ
أيضاً كحاؿ باقي البلجئيف ،فإنيـ يعانوف مف رفض استقباؿ الدوؿ ليـ السيما العربية منيا ،والذيف إف تـ
استقباليـ يواجيوف تعقيدات أكبر بكثير مف تمؾ التي يواجييا الجئو الدوؿ العربية األخرى كالعراقييف
والسورييف.
 .2األوضاع التعميمية والصحية:
فيما يتعمق بالتعميـ ،لـ يعد الطالب الفمسطيني مثل الطالب العراقي ،فقد كاف مف أوؿ الق اررات التي
أصدرىا مجمس الحكـ العراقي في العاـ الدراسي الذي تبل االحتبلؿ ،بأف يدفع الطبلب العرب بما فييـ
ٍ
سجاؿ طويل بيف الطبلب والو ازرة تـ إلغاء القرار .لكف نتيجة
الفمسطينيوف األقساط الدراسية السنوية ،وبعد
األوضاع األمنية المتدىورة واستيداؼ الفمسطينييف أصبح الطبلب ال يستطيعوف الذىاب إلى مدارسيـ أو
جامعاتيـ ،وقد تعرض العديد مف الطمبة لمقتل أو االعتقاؿ أثناء تواجدىـ داخل كمياتيـ أو أثناء عودتيـ منيا
(زقوت.)168-167 :2015 ،
كما دف ع تردي األحواؿ المعيشية العديد مف الطمبة الفمسطينييف إؿ ترؾ مقاعد الدراسة لمتخفيف عف
أسرىـ بتوفير مصاريف الدراسة إلى المعيشة .ىذا باإلضافة إلى عدـ التجانس في العديد مف الحاالت بيف
الطمبة الفمسطينييف وادارات المدارس أو الجامعات .كل ىذا أدى إلى زيادة نسبة التاركيف لمقاعد الدراسة عف
معدالتيا األساسية ،حيث ارتفعت إلى ( )%58مف نسبة األطفاؿ والشباب الذيف تتوجب أعمارىـ االلتزاـ
بالدراسة (المصدر نفسو.)169 :
أما فيما يتعمق باألوضاع الصحية ،ونظ اًر لمحالة االقتصادية واألمنية السيئة التي شيدىا العراؽ بعد
االحتبلؿ ،لـ يعد لدى ذوي المرضى مف البلجئيف الفمسطينييف القدرة عمى عبلجيـ سواء بالداخل أو الخارج.
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وقد ط أر عمى الفمسطينييف بعد االحتبلؿ حالة جديدة لـ يعرفونيا مف قبل ،وىي عدـ قدرتيـ عمى الوصوؿ إلى
المستشفيات ،وذلؾ لسيطرة المميشيات المسمحة عمييا .ومف أمثمة ذلؾ ما ُذكر حوؿ مستشفى الزىراء في
الحبيبية ،الذي تحوؿ إلى معتقل لمتعذيب والتصفية الجسدية واإلبادة الجماعية ،حيث نقمت المميشيات التابعة
لمقتدى الصدر أعماليا إلى ىذا المستشفى .وقد أكد تقرير و ازرة الخارجية األمريكية الذي صدر منتصف
آذار /مارس  2008عمى "الممارسات البل إنسانية" التي تُمارس داخل المستشفيات العراقية ،حيث أشار
التقرير إلى حادثة إلقاء القبض في شباط /فبراير  2007مف قبل القوات األمريكية عمى عدد مف كبار
المسؤوليف في و ازرة الصحة العراقية بمف فييـ حاكـ الزاممي نائب وزير الصحة الذي وجيت إليو تيمة تنظيـ
قتل المئات مف األبرياء في مستشفيات بغداد بما في ذلؾ المرضى وأفراد أسرىـ (زقوت.)171-170 :2015 ،
 .3التشرذم وتفكك النسيج االجتماعي:
نتيجة لشظف العيش والضنؾ وتوالي االنتياكات تشرذمت وتجزأت وانشطرت العائبلت الفمسطينية التي
كانت تعيش في العراؽ في أكثر مف ( )30دولة معظميا أجنبية ،ولو أضفنا المساحات الشاسعة لبعض
الدوؿ التي تتكوف مف واليات ومقاطعات ومدف كبرى ،لنتج عف ذلؾ فعمياً تشتت وتبعثر البلجئيف الفمسطينييف
ألكثر مف ( )60أو ( )70دولة (الشعباف .)2012/1/16 ،ولـ تقتصر حالة التشتت والتشرذـ عمى العائبلت
الفمسطينية خارج العراؽ ،بل أيضاً مف تبقوا داخل العراؽ ،حتى أف التشرذـ وصل إلى األسرة الواحدة.
لقد كاف أوضح مظير وأبرز معمـ لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ىو التشرذـ والتشتت وتفسخ النسيج
العائمي والروابط األسرية ،إذ ال تكاد تجد عائمة فمسطينية تقيـ في مكاف واحد أو حتى مكانيف (المصدر نفسو)

ولـ يقف األمر عند ىذا الحد ،بل وصمت األمور إلى أف بعض األسر الفمسطينية أجبرتيا الظروؼ عمى
مغادرة العراؽ وال زاؿ ليا أبناء معتقميف أو مفقوديف داخل العراؽ.
ومف األمثمة عمى ذلؾ ما ذكره مدير عاـ المخيمات بمنظمة التحرير مازف أبو زيد بخصوص أحد
المعتقميف الفمسطينييف في السجوف العراقية ،والمتزوج مف امرأة عراقية مف مدينة الفموجة ولو خمسة مف
األبناء ،حيث حاولت زوجتو م ار اًر معرفة مكاف اعتقالو دوف جدوى لعدـ ورود اسمو في الكشوفات الرسمية
لممعتقميف حيث تـ تسجيمو باسـ مغاير السمو الحقيقي ،بعدىا تمكف ىذا المعتقل مف إرساؿ رسالة لزوجتو
عبر أحد المعتقميف المفرج عنيـ يطمب منيا مغادرة العراؽ تفادياً لممضايقات التي تتعرض ليا ىناؾ ،وبالفعل
تمكنت ىذه الزوجة العراقية األصل مف الوصوؿ إلى غزة حيث تعيش ىي وأطفاليا (أبو زيد.1)2016/12/17 ،
1
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ولنا أف نتصور المأساة (أىل الزوجة في العراؽ ،والزوج معتقل في السجوف العراقية ال ُيعرؼ مصيره،
والزوجة تعيش مع أوالدىا في غزة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة).

إف أخطر ما في ىذا التشرذـ ،ىو ضعف األواصر األسرية ،وتك ُّسر الروابط العائمية واالجتماعية،
واندثار كثير مف التقاليد واألعراؼ واألخبلؽ والعادات ،في ظل ىذا الشتات المميت المقيت ،وتمؾ ىي النكبة
التي فاقت نكبة آبائيـ وأجدادىـ عند اقتبلعيـ مف أرض فمسطيف (الشعباف.)2012/1/16 ،
 .4العيش وسط مجتمع عراقي كاره لموجود الفمسطيني:
عاش البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ قبل األزمة العراقية كما أسمفنا مع إخوتيـ العراقييف في السراء
والضراء ،وضمف أوضاعيـ االجتماعية واالقتصادية .ورغـ المشاكل التي عاناىا البلجئ الفمسطيني
بخصوص موضوع التممؾ ومشكمة السكف التي لـ تُحل رغـ الجيود التي ُبذلت ،ورغـ بعض القيود ىنا

وىناؾ؛ إال أف الفمسطيني كاف لو احترامو عمى المستوييف الرسمي والشعبي (سمور.)24–23 :2009 ،

وقد تعايش البلجئوف الفمسطينيوف مع العراقييف طيمة فترات وجودىـ وتصاىروا معيـ وتآلفوا ،إال أف
األمور انقمبت رأساً عمى عقب بعد احتبلؿ العراؽ وسقوط بغداد والنظاـ في  9نيساف /أبريل ( 2003النبياني،

 .)7 :2007حيث أصبح البلجئوف الفمسطينيوف يعيشوف في بيئة طاردة ،فقد عممت أجيزة اإلعبلـ العراقية
عمى خمق حالة نفور مف الفمسطينييف .وبالتالي أصبحوا يعانوف نكد العيش مف خبلؿ التضييق عمييـ في
مختمف الجوانب الحياتية (شبكة فمسطيف لمحوار .)2013/5/15 ،وحسب ما أفاد بو أحد البلجئيف الفمسطينييف،
فقد تغير العراؽ كمياً بعد االحتبلؿ األمريكي ،ولـ يعد العراؽ عراؽ ما قبل عاـ  ،2003فقد أصبح ىناؾ
ٍ
وثقافة جديدة (الجئ فمسطيني مف العراؽ.1)2016/12/19 ،
عراؽ جديد بإدارٍة جديدة
فمع االحتبلؿ األمريكي ووجود نظاـ سياسي عراقي طائفي ،وتحريض إعبلمي مستمر ضد
الفمسطينييف بشكل خاص ،ومع مرور الوقت أصبح البلجئ الفمسطيني في العراؽ يعيش في ظل مجتمع
ٍ
أحياف كثيرة ،وبعيف الحسد
عراقي كاره لموجود الفمسطيني ،وناظ اًر لمفمسطيني بعيف الريبة والشؾ واالتياـ في
عمى ما يعتبره امتيازات أحياناً أخرى.
ولـ تقتصر تمؾ النظرة لمفمسطيني عمى أولئؾ الذي ينتموف لمطائفة الشيعية والذيف ينظروف لمفمسطينييف
مف منظورىـ الطائفي كمسمميف سنة خاصة في ظل ما يشيده العراؽ مف صراع طائفي ،وال حتى عمى أولئؾ
الذيف ينتموف أو ُيناصروف األحزاب العراقية التي عارضت النظاـ العراقي السابق ،عمى افتراض أف
1
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الفمسطينييف كانوا أعواناً لو كما يعتقد الكثيريف منيـ ،لكف تمؾ النظرة وحالة الكراىية امتدت إلى شرائح عديدة
مف الشعب العراقي ،الذيف ال يعرفوف حقيقة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ووصمتيـ الصورة مغموطة
وفييا الكثير مف االفتراءات عنيـ وعف أوضاعيـ.
وحسب ما أورده (النابمسي ،)2006 ،تحدث أحد البلجئيف الفمسطينييف الذيف كانوا يقطنوف ممجأ
الحرية في بغداد قائبلً" :حالياً ،أينما تذىب في أي مكاف في العراؽ ،ال يستطيع ابف الجالية الفمسطينية 1أف
ُيعرؼ نفسو بأنو فمسطيني؛ ألنو يخاؼ مف االنتقاد أو االنتقاـ أو مف أي كممة جارحة  ...أي واحد مف أفراد
الجالية الفمسطينية عندما يركب في السيارة ويتـ الحديث عف أي موضوع ال يتج أر أف يقوؿ أنا فمسطيني"،

كما أفاد ىذا البلجئ بأنو كاف راكباً يوماً سيارة فإذا بعراقي يقوؿ أف "العرب كميـ بدىـ حرؽ" وبخاصة
الفمسطينييف ،حيث كاف صداـ حسيف يعطي كل واحد منيـ مميوف دينار عراقي في السنة مصروؼ جيب،
وكاف يعطي لكل واحد كمبيوتر وسكف .في لحظتيا لـ يتحمل ىذا البلجئ السكوت فقاؿ" :أنا فمسطيني مف
أيف لؾ ىذه المعمومات؟ ىذا كمو كذب" .لكنو كما أفاد فقد ندـ أف قاؿ أنو فمسطيني؛ ألف الجميع ُمعبأيف

برو ٍح عدائية ضد الفمسطينييف (النابمسي.)81 :2006 ،

وقميل مف العراقييف مف يعرؼ وضع الفمسطينييف في العراؽ ،فالذيف أطمق عمييـ أحد الصحفييف
الغربييف اسـ "فمسطينيو صداـ" ىـ المنسيُّوف مف األمـ المتحدة والجماعة الدولية والجامعة العربية وأنظمة
الحكـ المتتابعة في العراؽ .األنكى مف ذلؾ ،ىناؾ مف يحسدىـ عمى وضعيـ المتميز باعتبار أف خطاب
الرئيس العراقي الراحل صداـ حسيف كاف باستمرار خطاباً يوحي بأف الفمسطيني ىو أقرب الناس لمنظاـ،
ٍ
المعمف منذ
وبالتالي فيو بالضرورة يعيش في بحبوحة مف العيش وامتيازات ال حصر ليا .فالخطاب السياسي ُ
( )40عاماً ىو خطاب مو ٍ
اؿ لمقضية الفمسطينية دوف حدود وداعـ لمشعب الفمسطيني بشكل يمكف معو تصور
ُ

العراؽ جنة لمفمسطينييف (مناع .)2003 ،لكف الواقع ينفي ذلؾ؛ فالخطابات والقوانيف والق اررات في العراؽ شيء

والواقع شيء آخر.
أفاد بعض البلجئيف الفمسطينييف لييومف رايتس ووتش في  29نيساف /أبريل  2003قائميف" :صحيح
أننا كنا نشعر باألماف عندما كاف صداـ ىنا ،لكننا لـ نكف نعيش في الجنة كما يتخيل البعض .انظروا إلى
بيوتنا ،إنيا غير صالحة لمعيشة أسرنا ،وىذه ىي المنازؿ األفضل مف بيف منازلنا .فبإمكاننا أف نريكـ منازؿ

1
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أسوأ منيا بكثير حيث يعيش األطفاؿ بجوار مياه الصرؼ .وفي الشتاء تصل المياه في بيوتنا حتى الركبة
بسبب عدـ وجود صرؼ صحي" (ىيومف رايتس ووتش.)12 :2006 ،
رغـ ذلؾ اتُّيـ الفمسطينيوف أنيـ مف أتباع صداـ ،وأنو كاف يغدؽ عمييـ العطايا ،وأنيـ يسكنوف في
شارع حيفا ذو الشقق الفارىة .ورغـ الوضع السكني المتردي لمفمسطينييف في العراؽ إال أف المتصيديف يقولوف
أنيـ كانوا منعميف في زمف صداـ" .نحيميـ إلى ممجأ الزعفرانية ليروا النعيـ"( 1العراقي.)2006/12/18 ،
ولبياف م دى قوة تأثير التحريض والصورة المغموطة عف الفمسطينييف في العراؽ لدى الكثير مف
العراقييف ،وما يشعر بو المحيط الذي يعيش وسطو ىؤالء الفمسطينييف نورد جزًءا مف القصة التي نشرىا موقع
الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف – راصد ،ألبي دمحم البلجئ الفمسطيني الذي جاوز عمره الػ( )75عاماً،
والذي كاف لو مراجعة في إحدى الدوائر الرسمية في الدولة ،وبعد إب ارزه ليوية اإلقامة والتي تُظير فمسطينيتو،
ما كاف مف الموظف إال أف يمسؾ اليوية ويقمبيا وىو ينظر بعيف الحقد والكراىية قائبلً ألبي دمحم بالميجة

ٍ
تثقيف ىذا؟ وأي ُكرٍه يضمره ىذا الموظف وأمثالو ممف يعيش
فأي
العامية" :ىا أكمتـ خيرات العراؽ"ُّ .

الفمسطينيوف وسطيـ؟ .ونسي ىذا الموظف أف آخر التقارير تقوؿ بأف العراؽ يفقد كل يوـ ( )15مميوف
دوالر ،لـ يسأؿ عنيا ىذا الموظف ،كما أنو لـ يسأؿ عف المميارات المفقودة ،والتي يسأؿ العالـ كمو عنيا إال
ىو وأمثالو ،كما أنو لـ يسأؿ القوات المحتمة والتي عاثت في أرضو الفساد ،وسرقت وتسرؽ خيرات الببلد وىو
يتفرج عمييا ،ال بل ربما يعتبرىا قوات تحرير ،ىذه القوات ىي التي قتمت ما يقرب مف ثبلث أرباع المميوف
عراقي ،ولـ يكمف نفسو ىذا الموظف وأمثالو بالسؤاؿ عنيـ ،بل صب غضبو وحقده عمى الجئ فمسطيني
جاوز عمره الػ( )75متيماً إياه بأكل خيرات العراؽ (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد (د).)2015/7/18 ،
ولـ يكف البلجئيف الفمسطينييف أف وقعوا ضحي ًة لما حدث ويحدث في العراؽ بعد االحتبلؿ األمريكي،
بل ُيتيموا دوماً باإلرىاب .واآلالؼ مف الشيداء العراقييف الذيف ُقتموا عمى يد االحتبلؿ فبل ُيرى قاتميـ ،وانما
فقط ُيرى "إرىاب البلجئ الفمسطيني" المغموب عمى أمره.
وما أف ُيتيـ فمسطيني بأحد التفجيرات  -وقبل أف يثبت ضده شيء – حتى تنياؿ الشتائـ مف

المتابعيف ،كما تبدأ لغة التخويف الجماعية باسترجاع اتياـ قديـ لمشعب الفمسطيني بأنو "باع أرضو لمييود"

صممت مف أجل ىذه المحظات ،حتى أنو ليس غريباً أف تجد عمى
منذ زمف ،كأنيا الكذبة اإلسرائيمية التي ُ
"فيسبوؾ" أحداً يتحدث عف ىذه الكذبة كأنيا حقيقة تاريخية ثابتة (نصار.)2015/10/24 ،
1
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واألىـ أف ىذا الوسط الكاره لمفمسطيني وتمؾ الصورة المغموطة عف الفمسطينييف لـ تقتصر عمى عامة
الناس ،بل أيضاً شممت المثقفيف وحتى بعض القادة السياسييف .يقوؿ الدكتور ىيثـ مناع المتحدث باسـ
المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف في باريس في تقرير لو أعده عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ :أنو عندما
حدث كاد اًر سياسياً قيادياً مف المعارضة العراقية عف نيتو استشراؼ وضع الفمسطينييف أثناء زيارتو لبغداد،
كاف جوابو" :احذر فيذا الوسط مميء بأنصار صداـ ومخابراتو" .وعندما عاد مناع لنفس الشخص ليحدثو
عما رأى ،اغرورقت عيناه بالدمع وقاؿ" :ال غرابة أف يكوف المواطف العادي ضحية التضميل وأنا نفسي ال
أعرؼ حقيقة الوضع" (مناع .)2003 ،لكف في رأيي أف ىذا ليس مبر اًر ألحد سواء المواطف العادي أـ مف ىو
في موقع المسؤولية؛ فالجميع يتحمل مسؤولية المعاناة التي القاىا ويبلقييا البلجئ الفمسطيني.
وأوافق الكاتب الفمسطيني عدلي صادؽ الرأي في قولو بأف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ليسوا
مسؤوليف عف جيل الجاىميف ،ممف كانوا يحسدونيـ عمى ما يظنُّونو وضعاً متمي اًز ليـ ،باعتبار أف خطاب
صداـ حسيف السياسي ،كاف موحياً عمى الدواـ بأف الفمسطينييف ىـ أقرب الناس إليو ،وبالتالي يتمتعوف
بامتيازات ال حصر ليا (صادؽ.)2005/5/19 ،
لكف رغـ ذلؾ ولئلنصاؼ وجب التنويو إلى أف حالة الكراىية لمفمسطيني رغـ انتشارىا بصورٍة واسعة،
إال أف الحالة ال تعمـ عمى جميع العراقييف كما أفاد بذلؾ أحد البلجئيف الفمسطينييف ،فالكثير مف العراقييف
ظموا يتعاطفوف مع الفمسطينييف وقضيتيـ ،وبقيت تربطيـ بيـ عبلقات صداقة ،ولـ يقتصر ىذا عمى العراقييف
السنة ،حيث تحدث ىذا البلجئ عف أحد أصدقائو العراقييف مف الشيعة ،والذي قاـ بزيارتو في األردف بعد
ىروبو إلييا مف العراؽ عاـ  ،2006متحمبلً األذى في سبيل االطمئناف عميو (الجئ فمسطيني مف العراؽ،

.1)2016/12/19
وفي نياية الحديث عف اآلثار االقتصادية واالجتماعية تجدر اإلشارة إلى أف كل ما حدث لبلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ كاف لو انعكاس مباشر عمى حياة البلجئيف ،وتدىور الحالة النفسية واالجتماعية
واالقتصادية والصحية والتعميمية ،وانخفاض معدالت الزواج والوالدة ،وتفاقـ األمراض ،وتفشي البطالة بينيـ
(شبكة فمسطيف لمحوار.)2013/5/15 ،

1
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ثانياً :اآلثار السياسية لألزمة العراقية عمى الالجئين الفمسطينيين وقضيتيم:
لعل الفمسطينييف ىـ الطرؼ األكثر تأث اًر [بعد العراقييف] بما حدث ويحدث في العراؽ مف حراؾ
سياسي ،سواء اتخذ ىذه الحراؾ شكبلً سممياً أـ عنفياً ،وذلؾ نظ اًر لمتداخل والتشابؾ بيف القضيتيف أو
المسألتيف الفمسطينية والعراقية .كما يبدو أف ىناؾ ترابطاً بيف ما يحدث في العراؽ وما يحدث في فمسطيف،
كما ىو حاؿ الترابط بيف السياستيف األمريكية واإلسرائيمية إزاء الشرؽ األوسط (كيواف.)127 :2007 ،
فاآلثار السياسية الناتجة عف األزمة العراقية لـ تطاؿ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ فحسب ،بل
طالت مجمل القضية الفمسطينية عموماً ،وباألخص قضية البلجئيف الفمسطينييف أساس القضية الفمسطينية
ومحورىا األساسي.
وكاف مف أىـ اآلثار السياسية لؤلزمة العراقية عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وقضيتيـ كجزء
مف قضية البلجئيف الفمسطينييف وبالتالي القضية الفمسطينية عموماً ما يمي:
 .1فقدان القضية الفمسطينية ألحد أىم الدعائم العربية المساندة ليا:
فعمى الرغـ مف بعض المشكبلت التي كاف يعاني منيا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ في ظل
النظاـ العراقي السابق ،إال أف العراؽ كاف داعماً سياسياً ومادياً واعبلمياً ومعنوياً كبي اًر لمفمسطينييف والقضية
الفمسطينية ولميزاف القوة العربية ،وذلؾ بما كاف يمتمكو العراؽ مف مقومات مادية وبشرية كبيرة ونظاـ سياسي
شكل في مجموعو ثقبلً ووزناً ُيعتد بو في المعادلة االستراتيجية العربية واألمف القومي العربي في مواجية
محاوالت الييمنة اإلسرائيمية عمى المنطقة العربية ،إال أف األزمة العراقية بما شكمتو مف انييار سياسي

وعسكري واقتصادي لمعراؽ أفقدت الفمسطينييف والقضية الفمسطينية ذلؾ الدعـ والسند الذي أشرنا إليو ،السيما
في ظل نظاـ سياسي عراقي جديد غير داعـ لمقضية الفمسطينية وبالتالي لقضية البلجئيف الفمسطينييف
عموماً ،بل وشكل ىذا النظاـ السياسي الطائفي عبئاً ثقيبلً عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تحديداً.
ونجحت الواليات المتحدة األمريكية و(إسرائيل) في تصوراتيما عبر جعل االقتتاؿ الطائفي سيد الموقف
في العراؽ الذي كاف عمى الدواـ العمق االستراتيجي لمعرب (كريـ .)228 :2010 ،وبالتالي فقد أخرجت األزمة
العراقية العراؽ كمياً  -والى فترة قد تطوؿ كثي اًر  -مف دائرة الصراع مع (إسرائيل) ،مما يعني أف القضية
الفمسطينية قد تمقت ضربة قوية عمى مستوى الدعـ واإلسناد العربي ليا.
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 .2التغييب الواضح لممنظور السياسي في تعامل األطراف المختمفة مع قضية الالجئين الفمسطينيين في
العراق ،والتعامل معيا من منظور إنساني .حيث أدت األزمة العراقية بما أحدثتو مف آالـ ودماء وتيجير
لبلجئيف الفمسطينييف إلى وضع ىؤالء البلجئيف تحت ظروؼ إنسانية صعبة ،حيث كاف الجانب اإلنساني في
قضية ىؤالء البلجئيف بار اًز وبشكل الفت ،مما جعل األطراؼ الساعية إليجاد حموؿ لقضيتيـ وتحت ضغط
الحالة اإلنسانية المتفاقمة تبحث عف حموؿ إنسانية فقط ،متجاىم ًة ما يمكف أف تؤدي إليو تمؾ الحموؿ مف
انعكاسات سياسية سمبية عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف.
 .3لم يعد ممكناً الحديث عن نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي لالجئين الفمسطينيين في العراق ،فالنجاة
المبلحقة المستمرة لبلجئيف الفمسطينييف
بالنفس أصبحت ىي المطموبة فقط ،في ظل األوضاع الجديدة ،و ُ

ونخبيـ السياسية وحمبلت االعتقاالت التي طالت الجميع .وكما أورد (صالح ،وآخروف )2009 ،خصوصاً

حيف تـ تصنيفيـ طائفياً مف أصحاب المذىب السني ،إلى تصنيفيـ كأتباع لمنظاـ السابق ،وخصوصاً
األحزاب الفمسطينية السياسية التي كانت مدعومة مف حزب البعث (صالح ،وآخروف ،)20 :2009 ،والتي كانت
تنشط سياسياً في ظل حكـ النظاـ العراقي السابق.
ومف األمثمة عمى منع أي نشاط سياسي أو نقابي أو جماىيري ما قامت بو قوات االحتبلؿ األمريكي
مف مداىمة لمقر الييئة الوطنية الفمسطينية في نادي حيفا الرياضي ،ومطاردة واعتقاؿ أعضائيا ،ومف ثـ
حمت ىذه الييئة (العراقي.)2006/12/18 ،
كذلؾ في عاـ  2006حينما نفذ الفمسطينيوف تظاىرة لممطالبة بالكف عف زجيـ في الصراع الطائفي
أو إيجاد دولة ثانية تستقبميـ ،لـ تستمر التظاىرة أكثر مف نصف ساعة ،حيث قامت قوات "لواء الذئب"
بإطبلؽ النار عمييا وقتل عدد مف المتظاىريف (المختار.)2015/8/7 ،
 .4الحديث مجدداً عن توطين الالجئين الفمسطينيين داخل العراق:
قد يتبادر إلى األذىاف بأف مسألة التفكير في إعادة توطيف الفمسطينييف في العراؽ قد ولت إلى غير
رجعة ،إال أف ىناؾ ما يدلل عمى بقاء ىذه المسألة عمى أجندة المخططيف وحتى وقت غير بعيد ،خاص ًة
خبلؿ السنوات الخمس األولى مف االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ.
أورد (كيواف )2007 ،بأنو عمى خمفية المشيد السياسي الذي أنتجو واقع االحتبلؿ األمريكي ،أشار
مركز الدراسات الفمسطينية في بغداد إلى أف ىناؾ ربطاً بيف االنتخابات العراقية وبيف إثارة ىذا الموضوع،
وقالت تقارير أصدرىا المركز أف الحكومة األمريكية و(إسرائيل) تستخدماف الموضوع االنتخابي لمضغط عمى
القوى العراقية باتجاه تشجيع عممية التوطيف في مقابل الحصوؿ عمى مساعدات فنية وسياسية في الحمبلت
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االنتخابية ،وكشفت معمومات أف رؤوس األمواؿ الييودية العالمية لعبت دو اًر حيوياً في إقناع الدوؿ بخفض
المرشحة لمحكـ في بغداد عمى توطيف البلجئيف الفمسطينييف عمى
المديونية الخارجية لمعراؽ لقاء موافقة القوى ُ
األراضي العراقية .كما تحدثت التقارير عف لقاءات جرت بيف الرئيس العراقي المؤقت السابق غازي عجيل
الياور وبيف زعماء الموبي الييودي في الواليات المتحدة لبحث موضوعات منيا توطيف الفمسطينييف .كما
أشارت بعض التقارير إلى أف القيادة الكردية في شماؿ العراؽ أبدت استعدادىا الستقباؿ بضعة آالؼ مف
الفمسطينييف البلجئيف (كيواف.)154 :2007 ،
وفي دراستو حوؿ توطيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ذكر إبراىيـ العمي أف الحكومة العراقية
تسعى إلى توطيف ( )30,000 –20,000فمسطيني في شماؿ العراؽ في منطقة أربيل .وأف الرئيس العراقي
طرحت منذ سنوات عندما اقترحت اإلدارة األمريكية أوؿ مرة
جبلؿ طالباني لـ يستبعد ىذه الفكرة موضحاً أنيا ُ
تطبيقيا في كردستاف العراؽ .ويتحدث العمي نقبلً عف إحدى الصحف أف وفداً دولياً زار كردستاف لبلطبلع
عمى مشاريع جذب إسكانية لمبدء عممياً بتوطيف البلجئيف في العراؽ ،حيث وافقت حكومة إقميـ كردستاف
العراؽ عمى ذلؾ مقابل إغراءات مالية وأمنية ووعود بإقامة دولة كردية ىناؾ (العمي.)72 :2010 ،
وقد تضاربت تصريحات األحزاب الكردية العراقية الرئيسية حوؿ موضوع التوطيف في إقميـ كردستاف،
حيث أكد االتحاد الوطني الكردستاني أف محادثات أجراىا القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب ،مع مسؤوؿ
اإلقميـ لتوطيف ( )20,000فمسطيني في كردستاف ،لكف الوفد الفمسطيني ومسؤوليف في الحزب الديمقراطي
الكردستاني قالوا "إف الزيارة تيدؼ خدمة القضايا المشتركة وتقرير األمف والسبلـ في المنطقة" ،وقاؿ الرجوب
في مؤتمر صحفي عقده مع سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني في أربيل أف "شيئاً مف ىذا
لـ يرد خبلؿ لقائنا مع المسؤوليف األكراد ،كما أف الوفد الفمسطيني لـ يناقش ىذا الموضوع ال مع الرئيس
جبلؿ طالباني ،1وال مع الرئيس بارزاني 2وليس في أجندتنا توطيف الفمسطينييف في إقميـ كردستاف" .وأشار
المسؤوؿ الكردي" :تناقمت القنوات اإلخبارية أخي اًر أخبا اًر عف توطيف الفمسطينييف في كردستاف بسبب
األوضاع األمنية المتردية في بغداد وىذا الشيء لـ يطرح عمينا" (صالح ،وآخروف.)35–34 :2009 ،
وكاف الجانب الفمسطيني قد أعرب م ار اًر وتك ار اًر عف رفضو القاطع لمسألة توطيف البلجئيف الفمسطينييف
المصر عمى حق العودة لبلجئيف الفمسطينييف.
في أي مكاف كونو يتعارض مع الموقف الفمسطيني الثابت و ُ
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 جاللحسامالدٌننورهللانوريطالبانً،هوالربٌسالسابعللعراق،والثانًبعداالحتاللاألمرٌكًللعراق،2553وهوكرديشؽلالمنصبمن
6نٌسان/أبرٌل2555وحتى24تموزٌ/ولٌو .2514
2
مسعودمصطفىبارزانً،ربٌسإللٌمكردستانالعراق.
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لكف ورغـ رفض الجانب الفمسطيني ورغـ تضارب التصريحات الكردية إال أف الحديث عف ىذا الموضوع في
حد ذاتو يدؿ عمى أف المشروع لـ يسقط بعد مف حسابات بعض األطراؼ.
 .5إعادة توطين الالجئين الفمسطينيين خارج العراق بعيداً عن فمسطين:
طرحت معاناة وتيجير البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ تساؤالً كبي اًر حوؿ أجندات خفية سعت إلى
فرض حموؿ لقضيتيـ مف خبلؿ إعادة توطينيـ في مياجر جديدة يبدأوف فييا حياة بعيداً عف تعقيدات القضية
إنياء لممف حق العودة (صالح ،وآخروف .)48 :2009 ،وأقوؿ ىنا بأف
وحدود ببلدىـ فمسطيف ،وىو ما يشكل
ً
أصحاب تمؾ األجندات الخفية قد نجحوا إلى ٍ
حد كبير في تيجير أعداد كبيرة مف األسر الفمسطينية داخل
العراؽ والمناطق الحدودية أوالً لتعيش وضعاً مأساوياً ال يطاؽ في المخيمات الحدودية في ظل عدـ قبوؿ
الدوؿ العربية باستضافتيـ ،مما يضطرىـ لمقبوؿ بأي حل إنساني لقضيتيـ يحفع ليـ حياتيـ بعيداً عف أي
حل سياسي يعيد الحقوؽ إلى أىميا .وكانت النتيجة أف تشتتوا في أكثر مف ( )30دولة أجنبية.
وحسب الكاتب صادؽ أبو السعود فسواء كاف ذلؾ بقصد أو بدوف ،فإف ما جرى مع البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ىو تيجير واعادة توطيف جديد (أبو السعود.)2009/5/23 ،
كذلؾ فقد أثارت مسألة ترحيميـ بأعداد محدودة إلى دوؿ متفرقة مخاوؼ المراقبيف ليذا الممف مف توزيع
البلجئيف عمى الدوؿ الغربية ،وتوطينيـ ىناؾ ،وجعمو نموذجاً لتطبيقو عمى نطاؽ أوسع لحل قضية البلجئيف
الفمسطينييف عموماً ،في الوقت الذي تُغمق فيو البمداف العربية المجاورة لفمسطيف في وجوىيـ ،وتستنكف
الجيات الرسمية والدولية عف المطالبة بحقيـ في العودة والتعويض (عيتاني؛ مناع.)80 :2010 ،
وقد تحدثنا مطوالً في الفصل األوؿ مف ىذه الدراسة عف المخططات الصييونية لتيجير وتوطيف
الفمسطينييف في العراؽ ،وكيف كاف بعدىا الجغرافي عف فمسطيف أحد أىـ األسباب التي جعمتيا خيا اًر مفضبلً
لمتوطيف .لكف ما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ وطريقة تعاطي الدوؿ العربية األخرى والمجتمع
الدولي مع قضيتيـ قد تسبب في تيجيرىـ وتشتتيـ في أنحاء متفرقة مف العالـ في أماكف بعيدة عف فمسطيف
أكثر بكثير مف العراؽ ،أي أف ما حدث ليـ قد تجاوز كثي اًر ما كاف يحمـ بو المخططوف الصياينة قبل
عشرات السنيف.
ومف المفارقات العجيبة أف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وبعد تيجيرىـ مف أرضيـ فمسطيف
واستقرارىـ بعيداً عنيا عشرات السنيف في العراؽ ،ىا ىـ قد توزعوا بعيداً عف أرضيـ وعف أرض عروبتيـ
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عمى أكثر مف ( )30دولة أجنبية ،بينما ينعـ بالعيش عمى أرضيـ في فمسطيف مف جاءوىا مغتصبيف مف
أكثر مف ( )30دولة أيضاً ،لكف ال غرابة في ذلؾ في زمف التردي والتراجع والتخاذؿ العربي.
 .6فرضت األحداث التي مر بيا الالجئون الفمسطينيون في العراق في ظل األزمة العراقية تساؤالت عمى
مستقبل الوجود الفمسطيني عمى أرض العراق ومستقبل العراق كدولة من الدول المضيفة لالجئين
الفمسطينيين .فبعد أف تبقى فقط ما بيف ( )7000 – 3500الجئ فمسطيني في العراؽ حتى نياية 2015
حسب التقديرات ،بقيت الرغبة في الخروج مف العراؽ بالنسبة لمكثيريف منيـ قائمة .فقد أورد (المختار،
 ) 2015بأف عميد الفمسطينييف في العراؽ أو ما كاف يعرؼ بػ"العـ أحمد الحسف" وصف وضع البلجئيف

الفمسطينييف الحالي قائبلً" :نعيش حالياً حياة سيئة ،ولو كاف بإمكاننا ترؾ العراؽ والرحيل إلى ٍ
دولة أخرى
لفعمنا ،حماي ًة لكرامتنا وأوالدنا الذيف ولدوا في العراؽ .فالمميشيات مف جية ،واإلرىاب مف جية أخرى،
وطائفية الحكومات جعمت حالتنا صعبة .كما أف المنظمات والييئات نسيتنا في ظل أعداد النازحيف السورييف
والعراقييف في ىذه الفترة( "1المختار.)2015/8/7 ،

وقبل االنتياء مف الحديث عف آثار األزمة العراقية عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ كاف
ٍ
تساؤؿ قد يبدو منطقياً لموىمة األولى .فقد يقوؿ قائل :إف ما ُيعانيو الفمسطيني ىو نتاج
البد مف اإلجابة عف
وضع عا ٍـ ومست ٍ
الكل داخل العراؽ بما فييـ العراقييف ،فيـ يعانوف كذلؾ .بمعنى أف الفمسطيني
ٍ
جد ط أر عمى ُ
ُ

ىو ضمف حالة شاممة .فمماذا ىذا التخصيص والتظُّمـ واالستثناء؟ (اليوسف.)109 :2007 ،

ونحف ىنا ال ُننكر ذلؾ ،فاألزمة العراقية الناتجة عف االحتبلؿ األمريكي وتداعياتو طالت جميع

مكونات المجتمع العراقي وعمى كافة المستويات تقريباً ،كما اتضح في الفصل الثالث مف ىذه الدراسة ،وقد
عانى ويعاني الشعب العراقي وربما تستمر معاناتو لعقود قادمة .وال يعني الحديث عف معاناة الفمسطيني
إنكا اًر وعج اًز عف رؤية ما عاناه ويعانيو العراقي .ولكف أيضاً ال ُيعقل أف تكوف معاناة العراقي مبر اًر أيضاً

لمسكوت واغماض األعيف عما يعانيو الفمسطيني.

وفي ىذا السياؽ يتحدث (اليوسف )2007 ،بأف الكبلـ والحديث عف مدى مظمومية الفمسطينييف وما
يتعرضوف لو ال يمغي الظمـ الواقع عمى شريحة معينة وواسعة مف العراقييف .واف الفمسطينييف في العراؽ
أقمية ،وىـ أكثر األقميات عرضة لبلنتياكات ،ووجودىـ في العراؽ كاف اضط اررياً فرضتو عمييـ الظروؼ،
1

 فًالسنواتاألخٌرةازدادتأعدادالنازحٌنالسورٌٌنبسببالمتالالدابرفًسورٌةبٌنلواتالمعارضةالسورٌةوجٌشالنظامالسوري،إضافة
للمصؾالجويالروسً.وفًالعراقازدٌادالنازحٌنالعرالٌٌنبفعلالحرباألهلٌةالطابفٌةالمستمرة،خاصةبعدبروزتنظٌمالدولةوسٌطرتهعلى
مساحاتواسعةمنالعراق.
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كما أنيـ الجئوف وليـ حقوؽ تكفميا القوانيف الدولية ،لذا يجب التعاطي مع قضيتيـ مف ذلؾ المنطمق
(اليوسف.)160 :2007 ،
المعرضيف لمخطر ،والذي يتمكف معظميـ مف إيجاد ممجأ خارج
وعمى النقيض مف المواطنيف العراقييف ُ
الببلد ،فميس أماـ الفمسطينييف مكاف يفروف إليو ،فدوؿ المنطقة (مع استثناءات قميمة عارضة) تغمق حدودىا
بإحكاـ أماـ الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ (كريـ.)220 :2010 ،
العراقي إذا فقد األمف واألماف في منطقة فمو بدائل عدة في االنتقاؿ إلى محافظة أخرى أو مدينة أو
قرية أو منطقة أكثر أمناً وأماناً ،أما الفمسطيني فبل يمكنو ذلؾ؛ لصعوبة تنقمو وتحركو داخل الببلد .العراقي
إذا تعرض لمعاناة فبإمكانو المجوء إلى عشيرتو أو أقربائو لمتخفيف عنو ،أو إيجاد حموؿ لو بحسب التركيبة
العشائرية لعموـ العراقييف ،أما الفمسطيني فبل .العراقي بإمكانو في الغالب االستعانة أو االنتماء أو طمب
االستجارة مف أي جية أو فئة أو تنظيـ أو حزب بحسب التقسيمات الجديدة ،أما الفمسطيني فبل (اليوسف،

.)160 :2007
وقد أصبح وضع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ عمى أسوأ حاؿ يعيشو فمسطيني الجئ في العالـ
أجمع ،فمـ يع د ييميـ أوضاع السكف وحجـ المعونات ،كل ما يحتاجونو ىو النجاة بأطفاليـ مف المميشيات
التي تستيدفيـ .وبيذا اإلطار ال يمكف أف نعتبر أف وضع الفمسطينييف في العراؽ ىو جزء مف حالة الفوضى
العارمة التي تعـ العراؽ ،ألف الفمسطينييف في العراؽ ُيستيدفوف بأعيانيـ ،والتيديدات التي تصميـ تسمي

أشخاصيـ وتركز عمى كفاءاتيـ ،وكل ذلؾ تحت أكبر كذبة ُيتيـ بيا ىؤالء الذيف تقل نسبتيـ مف مجموع

الشعب العراقي عف ( )%1تحت ذريعة أنيـ حمفاء النظاـ السابق (حمود.)2007/6/5 ،

ىذه األمور والقضايا بمجمميا مجتمعة أو متفرقة تجعل البلجئ الفمسطيني في العراؽ يمر بمحنة
ومأساة تفوؽ كل ما تعرض لو العراقي عمى عظـ ما تعرض لو ىذا العراقي .وىذا ال يعني التقزيـ أو التقميل
مف حجـ المعاناة التي يعانييا العراقييف ،فمعاناة الشعب العراقي أكبر بكثير مف أف يتـ تجاىميا أو التقميل
منيا .ولكف أيضاً ورغـ معاناة الشريحة األوسع مف الشعب العراقي إال أف ىناؾ وفي نفس الوقت فئات
وشرائح استفادت مف الوضع الجديد وأصبح ليا نفوذ وسمطة ،عكس الفمسطينييف الواقعيف جميعيـ في دائرة
االستيداؼ.
وفي نياية الحديث عف آثار األزمة العراقية عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ال نبالغ كما
يقوؿ الكاتب ماىر الشاويش "إذا شبينا ما حصل لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بمحاكـ التفتيش في
اسبانيا" .فيل مف الممكف أف يخطر بباؿ أحد أف البلجئيف الفمسطينييف ال يستطيعوف الحديث بميجتيـ؟ وىل
يخطر بباؿ أحد أف يشتري البلجئوف الفمسطينيوف جثت شيدائيـ مف مشرحة الطب العدلي ليواروىـ الثرى؟
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وىل ُيعقل أف ُيقتل الفمسطيني في المستشفى الذي ذىب ُليعالج فيو؟ ىل ُيعقل أف يتعمد المعمموف والمدرسوف

ترسيب الطبلب الفمسطينييف؟ ىل ُيعقل أف يتعمد عامل الكيرباء قطع التيار الكيربائي عف مجمعات سكف
البلجئيف؟ وىل ُيعقل أف ُيقصف مجمع البمديات لبلجئيف الفمسطينييف بقذائف الياوف ،فيما ُيترؾ مف احتل
العراؽ مف دوف أف يتعرض لو مف قصف المجمع السكني؟ (الشاويش.)2013 ،

وىل ُيعقل أف يتشتت بضعة آالؼ مف البلجئيف الفمسطينييف في أكثر مف ( )30دولة أجنبية وال

يجدوف ليـ مكاناً في ( )22دولة عربية؟ وىل يعقل أف تفتح الدوؿ العربية حدودىا لجميع جنسيات العالـ بما
فييـ الييود بينما تغمقيا في وجو البلجئ الفمسطيني؟ وىل ُيعقل ...؟ وىل ...؟ وىل ...؟ .أسئمة كثيرة تبدو
اإلجابة عنيا سيمة وبسيطة .لكف حقيق ًة تصعب اإلجابة في ظل تعقيدات األوضاع السياسية واألمنية في

الم نطقة ،وفي ظل حالة الضياع والوىف العربي والبلمباالة تجاه القضية الفمسطينية وقضية البلجئيف األصل
والمحور األساسي لمقضية الفمسطينية .ولف أحاوؿ اإلجابة عف تمؾ األسئمة ،لكني أقوليا ،ال كباحث بل
كفمسطيني( :تبقى في الحمق ُغصة ،وفي القمب حسرة  ...لؾ هللا يا شعب فمسطيف).
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الخاتمة:
كاف مف أىـ آثار األزمة العراقية عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ أف دفعوا فاتورة باىظة مف
الضحايا والمصابيف والمعتقميف والميجريف ،وعاشوا في ٍ
جو مف الرعب وانعداـ األمف في ظل مجتمع كاره
ليـ ،مما خمق أوضاعاً دفعت أكثرىـ باتجاه الفرار مف العراؽ بحثاً عف األمف واألماف المفقوديف.
كما كاف مف أىـ آثار األزمة عمى البلجئيف أف ُىجر معظميـ وتتشتتوا في أكثر مف ( )30دولة أجنبية

بعد أف أُغمقت الدوؿ العربية في وجوىيـ ،مما يطرح تساؤالت حوؿ جدية الدعاوى العربية بالوقوؼ إلى جانب
البلجئيف الفمسطينييف والقضية الفمسطينية ،والحفاظ عمى حق العودة لبلجئيف الفمسطينييف.
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الفصل الخامس

أىم المواقف من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق


المبحث األول :الموقف الفمسطيني من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق.



المبحث الثاني :المواقف العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق.



المبحث الثالث :المواقف اإلقميمية والدولية من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق.
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مقدمة:
إف المتأمل ألحواؿ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وما أصابيـ في ظل األزمة العراقية ،يدرؾ أف ما
حدث ليـ ليس باألمر الييف ،ولـ يكف مف السيل أو مف الممكف تجاىمو أو السكوت عنو بأي ٍ
حاؿ مف
األحواؿ ،وكاف عمى أطر ٍ
اؼ عدة أف تقوـ بواجبيا (الديني والوطني والقومي واألخبلقي واإلنساني) تجاه ىؤالء
ٍ
أفعاؿ ومواقف وتحركات سريعة ومؤثرة تتناسب مع
البلجئيف وقضيتيـ ،وكاف البد أف يستوجب معو ردود

ٍ
مستويات عدة،
مستوى ما تعرض لو ىؤالء البلجئيف .وبالفعل فقد كانت ىناؾ العديد مف المواقف وعمى

فمسطينياً وعربياً واقميمياً ودولياً.
لكف ىل كانت تمؾ المواقف متناسب ًة مع حجـ األحداث ،ومع ما حل بالبلجئيف الفمسطينييف؟ وما مدى
فاعمية تمؾ المواقف وقدرتيا عمى التأثير في مجريات األحداث؟ وىل كانت تمؾ المواقف في صالح البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ وقضيتيـ؟
ىذا ما سيتـ التعرؼ عميو في ىذا الفصل (الخامس واألخير) مف ىذه الدراسة ،والذي مف خبللو سيتـ
الوقوؼ عمى أىـ المواقف مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية.
يتناوؿ المبحث األوؿ الموقف الفمسطيني الرسمي والفصائمي والشعبي ،بينما يتناوؿ المبحث الثاني
المواقف العربية ،أما أىـ المواقف اإلقميمية والدولية فيي مف نصيب المبحث الثالث.
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المبحث األول
الموقف الفمسطيني من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق
إف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ىي جزء ال يتج أز مف قضية البلجئيف الفمسطينييف عموماً،
والتي تمثل جوىر القضية الفمسطينية ،وبالتالي البد أف يكوف لمجانب الفمسطيني بجميع أطره ومكوناتو موقفاً
مف ىذه القضية التي لـ تعد بما وصمت إليو مف مآالت تيـ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وحدىـ ،واف
كانوا ىـ مف اكتوى بنارىا دوف غيرىـ مف الفمسطينييف .كما أف شراكة الدـ وشراكة القضية وشراكة المصير
تستوجب أف يكوف ىناؾ موقفاً فمسطينياً ،واف كاف ىذا الموقف ضعيفاً ومحكوماً بموازيف قوى وبمعطيات
كثيرة ال يستطيع معيا أف يكوف موقفاً مؤث اًر.
أوالً :الموقف الفمسطيني الرسمي:
ويتمثل الموقف الفمسطيني الرسمي في موقف السمطة الوطنية الفمسطينية برئاستيا وحكومتيا ومجمسيا
التشريعي ،كذلؾ في موقف منظمة التحرير الفمسطينية.
ينبع الموقف الفمسطيني الرسمي بداي ًة مف الموقف الجماىيري ،والذي يرفض دمج البلجئيف
الفمسطينييف في مبلجئيـ ،أو توطينيـ في بمداف أخرى ،ويعتبر أف توفير الممجأ اآلمف ليـ في أي مكاف ،ال
يفقدىـ حقيـ الفردي والجماعي في العودة والتعويض وذلؾ وفقاً لق اررات الشرعية الدولية (سبلمة.)21 :2008 ،
وفي إطار تمؾ الرؤية حاولت الجيات الفمسطينية الرسمية العمل عمى رفع أو تخفيف المعاناة عف
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وايجاد حموؿ ما لقضيتيـ .وفيما يمي أىـ االتصاالت والتحركات في ىذا
المجاؿ:
 .1موقف الرئيس الفمسطيني:
يكتسب موقع الرئيس الفمسطيني أىمية خاصة في النظاـ السياسي الفمسطيني كونو يشغل أكثر مف
منصب .فباإلضافة إلى رئاستو لمسمطة الوطنية الفمسطينية فيو رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفمسطينية ،كذلؾ القائد العاـ لحركة التحرير الوطني الفمسطيني – فتح ،مما يمكنو التحرؾ مف خبلؿ ىذه
المؤسسات الثبلث .وىذا ينطبق عمى كل مف الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) والرئيس
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الحالي محمود عباس (أبو مازف) ،مما يصعب معو في كثير مف األحياف أف ننسب أي تحرؾ مف تحركات
الرئيس الفمسطيني لصالح أي مف تمؾ المؤسسات الثبلث.
ولكف عمى أية حاؿ تمثل موقف الرئاسة الفمسطينية في العديد مف التحركات واالتصاالت والتصريحات
كاف أىميا:
 ما حدث مف تدخل الرئيس الفمسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) ،بعد فرار مئات البلجئيف
الفمسطينييف مف العراؽ إلى مخيـ الرويشد عمى الحدود األردنية ،حيث أسفر ىذا التدخل عف إرجاع
أعداد كبيرة منيـ إلى بغداد فيما رفض آخروف العودة خوفاً عمى حياتيـ في العراؽ (الجباريف،

.)2007/2/10
 أما الرئيس الفمسطيني محمود عباس (أبو مازف) فقد دعا م ار اًر الحكومة العراقية والرئيس العراقي
شخصياً إلى بذؿ الجيود البلزمة لوقف أعماؿ القتل والتيجير واالختطاؼ ضد البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ ،ودأب عمى إرساؿ الرسائل والمذكرات والمناشدات (قبعة .)93 :2007 ،كما أوفد العديد مف
الوفود والشخصيات الفمسطينية بغرض التباحث مع الرئيس العراقي والحكومة العراقية ،إضافة إلى لقائو
شخصياً الرئيس العراقي وبعض الشخصيات العراقية الرسمية.
وفي إطار المحاوالت الفمسطينية الرسمية لوضع حل لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قاـ
الرئيس الفمسطيني محمود عباس (أبو مازف) بما يمي:
 التقى الرئيس الفمسطيني محمود عباس مندوب الرئيس العراقي في عماف أواخر كانوف الثاني /يناير
( 2006المصدر نفسو).
 اجتمع الرئيس الفمسطيني محمود عباس في  28آذار /مارس  ،2006خبلؿ القمة العربية في
الخرطوـ ،مع رئيس الوفد العراقي إلى القمة وزير الخارجية العراقي ىوشيار زيباري ،وصرح الرئيس
الفمسطيني عقب االجتماع بأنو "تناوؿ وضع الفمسطينييف في العراؽ وعمميات القتل والتيديدات التي
يتعرضوف ليا" .وأوضح" :شرحت لموزير العراقي بأف ىؤالء ليس ليـ مكاف يمجأوف إليو سوى العراؽ،
وأف مف الضروري العمل عمى حفع حياتيـ ووقف االعتداءات والتيديدات التي يتعرضوف ليا ،وأف مف
واجب الحكومة العراقية حمايتيـ واعادة الفمسطينييف البلجئيف عمى الحدود العراقية – األردنية".
وأضاؼ" :إف الوزير العراقي أكد أف الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لحماية الفمسطينييف في العراؽ"
(صالح ،وآخروف.)36–35 :2009 ،
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 رداً عمى ازدياد أعماؿ القتل بحق البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في العاـ  ،2006دعا الرئيس
الفمسطيني شخصياً الرئيس العراقي جبلؿ الطالباني إلى وقف أعماؿ القتل (سبلمة.)46 :2007 ،
 أصدر الرئيس الفمسطيني في  10نيساف /أبريل  2006ق ار اًر بتشكيل لجنة عميا لمتابعة معاناة البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،وايجاد حل ليا .وترأس المجنة زكريا األغا رئيس دائرة شؤوف البلجئيف في
منظمة التحرير .وتختص المجنة باالتصاؿ الفوري بالجيات الحكومية والشعبية بما في ذلؾ المفوضية
العميا لبلجئيف ووكالة األونروا وذلؾ لضماف أمف وسبلمة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وايجاد
الحموؿ الكفيمة برفع المعاناة عنيـ ،وبخاصة أولئؾ العالقيف بيف الحدود األردنية – العراقية (صالح،

وآخروف.)36 :2009 ،
 قاـ الرئيس الفمسطيني [شباط /فبراير  ]2007بإيفاد جبريل الرجوب عضو المجمس الثوري لحركة فتح
في زيارة لمعراؽ ،والذي بدوره التقى عدداً مف المسؤوليف عمى أكثر مف صعيد وعمى أكثر مف مستوى
(دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية )6–5 :2007 ،في محاولة لمتوصل ألية حموؿ مقبولة
لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
 في  23كانوف الثاني /يناير  ،2007قاؿ بياف صدر عف الناطق الرسمي باسـ الرئاسة الفمسطينية أف
الرئيس الفمسطيني "أجرى اتصاالت عدة مع المسؤوليف العراقييف ،لوقف جرائـ الخطف والقتل الوحشية
بحق البلجئيف الفمسطينييف ،إال أف المميشيات تواصل اعتداءاتيا ،وكل يوـ يجري خطف وقتل المزيد
مف أىمنا البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ" (صالح ،وآخروف.)37–36 :2009 ،
 بعد اتصاالت جرت منذ العاـ  2008بيف السمطة الفمسطينية والحكومة العراقية إلنياء مشكمة البلجئيف
الذيف فروا إلى الحدود السورية ،وبعد أف دار الحديث بأف تمؾ االتصاالت قد تُفضي إلى حل لمشكمة
ىؤالء العالقيف وتمكنيـ مف العودة إلى العراؽ .عبر الرئيس الفمسطيني خبلؿ لقائو بالرئيس العراقي
جبلؿ الطالباني في بغداد في  5نيساف /أبريل  ،2009عبر عف شكره لمحكومة العراقية عمى اىتماميا
بقضية البلجئيف الفمسطينييف المقيميف في العراؽ ،باعتبارىـ "جزًءا مف الشعب العراقي ومف اىتماـ
الحكومة العراقية ،ومف األمف العراقي ،لذلؾ نحف نعتبرىـ ٍ
بأيد أمينة" .بعدىا أكدت مصادر فمسطينية
تشكيل الرئيس الفمسطيني لمجنة تتولى اإلش ارؼ عمى نقل البلجئيف الفمسطينييف عمى الحدود العراقية
السورية إلى إقميـ كردستاف العراؽ ،والى السوداف ،وذلؾ بعد االتفاؽ مع رئيس إقميـ كردستاف مسعود
بارزاني ورئيس وزراء حكومة اإلقميـ نيجيرفاف بارزاني عمى تقديـ تسييبلت لبلجئيف الفمسطينييف،
وتوفير فرص عمل ليـ بما يخفف معاناتيـ ،وذلؾ حسب تفاىمات توصل إلييا الرئيس الفمسطيني
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خبلؿ زيارتو إلقميـ كردستاف في  13نيساف /أبريل  ،2009إال أف المصادر نفت األنباء التي تحدثت
عف وجود فكرة إلعادة توطيف البلجئيف الفمسطينييف في كردستاف (صالح ،وآخروف.)38–37 :2009 ،
 وفي  14أيار /مايو  ،2009نقمت الجزيرة نت عف مسؤوؿ في السفارة الفمسطينية في بغداد بأف
نقاشات تجري مع الزعماء األكراد إليجاد حل لمشكمة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وأف الرئيس
الفمسطيني محمود عباس قد ناقش ىذه القضية مع مسعود بارزاني رئيس إقميـ كردستاف العراؽ خبلؿ
ٍ
لقاء جمعيما في أربيل في  5أيار /مايو  ،2009ولـ يوضح المسؤوؿ الفمسطيني اآلليات المقترحة
لنقل ما يقرب مف ( )11,000فمسطيني يقطف غالبيتيـ في بغداد ،إال أنو أكد أف النقاشات جدية ،وأف
السمطة الفمسطينية تعمل عمى إيجاد ما أسماه "المبلذ اآلمف" لمفمسطينييف في العراؽ" (الجزيرة نت،

.)2009/5/14
 قاـ الرئيس الفمسطيني أثناء حضوره مؤتمر القمة العربية في بغداد بتاريخ  29آذار /مارس 2012
بتسميـ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قائمة بأسماء ( )39معتقبلً فمسطينياً في السجوف العراقية،
وقد وعدت السمطات العراقية حينيا بإطبلؽ سراحيـ إال أف ذلؾ لـ يحدث (المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف

في بريطانيا.)11 :2016 ،
 .2موقف منظمة التحرير الفمسطينية:
قاؿ المدير العاـ إلدارة شؤوف البلجئيف في منظمة التحرير الفمسطينية باألردف دمحم أبو بكر متحدثاً إلى
ىيومف رايتس ووتش في نيساف /أبريل " :2006يتمثل موقفنا إزاء البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ و[غيرىـ]
في أننا يجب أف نستضيفيـ داخل أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية ،أو أنيـ يجب أف يظموا قرب الحدود ثـ
يعودوا إلى بغداد" (ىيومف رايتس ووتش.)40 :2006 ،
واضافة لمحاوالت الرئيس الفمسطيني بوصفو أيضاً رئيساً لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية،
فقد حاولت المنظمة وتحاوؿ عمى كل المستويات مف أجل تخفيف معاناة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
وعمى ىذا الصعيد قامت دائرة شؤوف البلجئيف في منظمة التحرير الفمسطينية باتصاالت عديدة وبذلت جيوداً
كثيرة .كما قامت رئاسة منظمة التحرير الفمسطينية بجيود أيضاً في ىذا المجاؿ (دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة

التحرير الفمسطينية.)5 :2007 ،
فقد ترأس زكريا األغا رئيس دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير لجنة تشكمت بقرار مف الرئيس
الفمسطيني بتاريخ  10نيساف /أبريل  ،2006تختص باالتصاؿ بالجيات الحكومية والشعبية لضماف أمف
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ورفع المعاناة عنيـ (صالح ،وآخروف.)36 :2009 ،
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ومف ضمف االتصاالت والجيود التي بذلتيا منظمة التحرير الفمسطينية في سبيل رفع المعاناة عف
البلجئيف الفمسطينييف ما قاـ بو أسعد عبد الرحمف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مف زيارة
لمعراؽ (دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية.)29 :2007 ،
واستمرت المحاوالت حيث قامت دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية في بغداد بسمسمة
لقاءات مع مسؤوليف عراقييف لبحث سبل التفاىـ والتوصل ألفضل الطرؽ لمتخفيف مف معاناة البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،حيث التقت خبلؿ العاـ  2011 ،2010ببعض القوى واألحزاب السياسية العراقية
في لقاءات منفصمة ،إضافة إلى لقاءاتيا مع المسؤوليف العراقييف .ففي  12نيساف /أبريل  2011التقت بوزير
اليجرة والميجريف العراقي ،وفي اليوـ التالي أي في  13نيساف /أبريل التقت بنائب رئيس الوزراء العراقي.
عمماً أف الدائرة كانت قد قدمت مذكرات إلى الرئيس العراقي ورئيس مجمس الوزراء ورئيس البرلماف العراقي،
وجميعيا تتعمق بأوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ (موقع فمسطينيو العراؽ.)2011/5/5 ،
وحسب موقع فمسطينيو العراؽ فقد تركزت جممة المطالب والمقترحات التي نوقشت خبلؿ المقاءات
والمذكرات التي قدمت عمى:
 .1أف تستمر الحكومات العراقية بتحمل مسؤولياتيا كاممة في حماية ورعاية شؤوف البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ.
 .2إعادة تفعيل وتنفيذ قرار ( )202لسنة  ،2001والذي ينص عمى مساواة الفمسطينييف المقيميف إقامة
دائمة في العراؽ بالمواطنيف العراقييف في الحقوؽ والواجبات ،والذي تمت االستجابة إليو وتـ إعادة
تفعيمو وتعميمو بتاريخ  1شباط /فبراير[ 2011أما التنفيذ فشيء آخر].
 .3منح البلجئيف الفمسطينييف المقيميف في العراؽ جواز سفر عراقي بدالً مف وثائق السفر.
 .4تقديـ المعتقميف الفمسطينييف لمعدالة واإلفراج عمف تثبت براءتو.
 .5حل مشكمة السكف حبلً جذرياً لبلجئيف الفمسطينييف وزيادة عدد الشقق السكنية التي تتحمل نفقاتيا
المفوضية العميا لؤلمـ المتحدة ).(UNHCR
 .6العمل عمى تقديـ بعض الخدمات التي تحتاجيا التجمعات الفمسطينية.
 .7العمل عمى حل مشاكل الفمسطينييف اآلخريف غير المسجميف في و ازرة اليجرة والميجريف باإلضافة إلى
الميجريف مف الكويت بعد عاـ ( 1990المصدر نفسو).
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وبعد إصدار مجمس القضاء األعمى العراقي ق ار اًر في  16آذار /مارس  2015يقضي بمعاممة
البلجئيف الفمسطينييف المقيميف في العراؽ معاممة المواطنيف العراقييف ،رحبت دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة
التحرير الفمسطينية بيذا القرار ،حيث وصف رئيس الدائرة زكريا األغا القرار باإليجابي وخطوة في االتجاه
الصحيح ،موضحاً أف القرار يصب في مصمحة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ويتعاطى في الوقت ذاتو
مع الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفمسطينية في الحفاظ عمى حق البلجئيف في العودة طبقاً لمقرار
( ،)194وأشاد األغا بعمق العبلقة بيف العراؽ وفمسطيف عمى مدار تاريخ الثورة الفمسطينية ورابطة أواصر
األخوة بيف الشعبيف العراقي والفمسطيني (وكالة الصحافة الفمسطينية صفا.)2015/3/16 ،
أما فيما يتعمق بالسفارة الفمسطينية في العراؽ فقد حاولت في حدود ما ىو ممكف أف تخفف مف معاناة
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،فقد أورد (كيواف )2007 ،بأف عزاـ األحمد ،منسق العبلقات الفمسطينية
العراق ية قاؿ" :تولت السفارة الفمسطينية في بغداد تأميف مسكف لمعائبلت المطرودة في نادي حيفا الرياضي،
وفي مكتب حركة فتح الذي تـ إفراغو واسكاف عدة عائبلت فمسطينية فيو ،وتوزيع خياـ لمعائبلت المطرودة،
فأقاـ البعض خيامو في نادي حيفا الرياضي" (كيواف.)147 :2007 ،
وحسب (زقوت )2015 ،كانت ىناؾ محاوالت قاـ بيا دليل القسوس القائـ بأعماؿ السفير الفمسطيني
في بغداد ،مف أجل حماية البلجئيف الفمسطينييف .فقد أوضح القسوس في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة
الجميورية ببغداد بعد لقائو مع الرئيس العراقي جبلؿ طالباني أنو طمب مف الرئيس الع ارقي تأميف الحماية
الفورية لمتجمع الفمسطيني في منطقة البمديات ،وأنو أبمغو بسمسمة االعتداءات التي حدثت واستيدفت الجئيف
فمسطينييف يسكنوف منطقة البمديات ،وأف الرئيس العراقي أكد لو أف مكتبو مفتوح ،وىو عمى استعداد لتقديـ
المساعدة .ورغـ كل المحاوالت التي قاـ بيا القسوس لدى المسؤوليف العراقييف ،إال أنيا لـ تثمر عف إجراءات
عممية لحمايتيـ ،ألنو وفق تعبير الكاتب الفمسطيني ناىض زقوت "ىو نفسو يحتاج إلى حماية ،وفاقد الشيء
ال يعطيو" (زقوت.)360 :2015 ،
ورغـ محاوالت السفارة الفمسطينية في العراؽ المساىمة في تخفيف المعاناة عف البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ إال أنيا وحسب الكاتب ماىر الشاويش لـ تبدي أي موقف قوي يوازي ما تعرض لو البلجئوف
الفمسطينيوف في العراؽ مف اضطياد وقتل وعمميات دىـ ،رغـ المناشدات الكثيرة التي تقدـ بيا البلجئوف
لمسفارة الفمسطينية لمساندتيـ وحصوليـ عمى جوازات سفر السمطة الوطنية الفمسطينية ،لكف مف دوف جدوى،
ورغـ المناشدات التي تقدـ بيا البلجئوف لفتح مكتب لمسفارة في مجمع البمديات ،لكف دوف جدوى أيضاً ،حيث
أف موقع السفارة يبعد عف مجمع البمديات أكبر التجمعات الفمسطينية مسافة ( )30كيمو متر يمر مف خبلليا
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عمى أكثر مف ( )25حاج اًز لقوات األمف التي تعتبر الفمسطيني صيداً ثميناً (الشاويش ،)2013 ،ولكف كيف
تبدي السفارة الفمسطينية موقفاً قوياً وىي نفسيا واقعة في دائرة االستيداؼ ،وقد تعرضت لمقصف والمداىمة
مف قبل القوات األمريكية واعتقاؿ موظفييا بمف فييـ القائـ بأعماؿ السفارة والدبموماسييف مدة عاـ كامل.
وحسبما أفاد أحد البلجئيف الفمسطينييف النازحيف مف مدينة الموصل إلى مخيـ بحركة في مدينة أربيل
في إقميـ كردستاف فإف الكثير مف البلجئيف يشتكوف مف عدـ قدرتيـ دفع رسوـ إصدار جواز السمطة حيث لـ
تقـ السفارة بإعفائيـ مف الرسوـ .ويوجد نحو ( )65عائمة فمسطينية نازحة إلى مدينة أربيل تعيش بدوف
إقامات وبدوف أي وثائق ،حيث طالبوا م ار اًر السفيريف الفمسطينييف في بغداد وفي أربيل مخاطبة المجنة الدائمة
لشؤوف البلجئيف في و ازرة الداخمية العراقية بتسييل عممية تجديد إقاماتيـ ،خاصة أف أسعار التذاكر مرتفعة
جداً لموصوؿ إلى العاصمة بغداد وتجديد اإلقامة ىناؾ .والمفارقة ىنا أنو يوجد في العراؽ سفيراف فمسطينياف،
ما يعني أف ( )3,500الجئ فقط والذيف تبقوا في العراؽ [حسب بعض التقديرات] ،يمثميـ ىيئتاف دبموماسيتاف
ال تستطيعاف حل ما تعسر مف أمور ىذا العدد البسيط مف البلجئيف (شبكة العودة اإلخبارية.)2015/10/1 ،
أيضاً سارع السفير الفمسطيني في العراؽ أحمد عقل باإلشادة بالقرار العراقي بمعاممة البلجئيف
الفمسطينييف المقيميف في العراؽ معاممة المواطنيف العراقييف ،وذلؾ في نفس يوـ صدور القرار في  16آذار/
مارس  .2015وأشار السفير الفمسطيني أف ىذا القرار الياـ سيعمل عمى التخفيف مف معاناة البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ وسيزيل عف كاىميـ الكثير مف المعاناة اإلدارية واألمنية وسيساعد في تحسيف ظروفيـ
المعيشية (وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا ،)2015/3/16 ،وذلؾ كمو رغـ عمـ الجميع بأف مثل ىذه
الق اررات العراقية لف تكوف إال حب اًر عمى ورؽ ،وليس ليا نصيب مف التطبيق عمى أرض الواقع السيما وأف
ىناؾ ق ار اًر عراقياً منذ عاـ  2001بمعاممة الفمسطيني معاممة العراقي إال أف ىذا القرار لـ يطبق.
ويتضح مف سرعة رد فعل السفير الفمسطيني تجاه ىذا القرار في نفس يوـ صدوره مثمما فعل رئيس
دائرة شؤوف البلجئيف في منظمة التحرير زكريا األغا ،رغـ المعرفة المسبقة بمصير ىذا القرار ،أف ردود
األفعاؿ الفمسطينية الرسمية تجاه األمور التي قد تحمل شيئاً مف اإليجابية تأتي سريعة جداً ،بعكس ردود
أفعاليا عمى االنتياكات واألوضاع المأساوية لبلجئيف الفمسطينييف ،ومناشداتيا التي تأتي غالباً متأخرة.
 .3موقف السمطة الوطنية:
إضافة إلى تحركات الرئيس الفمسطيني (رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية) ،وازاء تدىور أوضاع
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،فقد أجرت السمطة الوطنية الفمسطينية اتصاالت مع اإلدارة األمريكية ،ومع
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الصميب األحمر الدولي ،واألونروا مف أجل حل مشكمة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .وطالب مراقب
فمسطيف الدائـ لدى األمـ المتحدة د .ناصر القدوة ،بتأميف الحماية ليـ (كيواف.)149 :2007 ،
وعبرت السمطة الوطنية الفمسطينية أكثر مف مرة عف استعدادىا الستقباؿ البلجئيف الفمسطينييف الفاريف
مف العراؽ ،واصدار جوازات فمسطينية ليـ ،لكف (إسرائيل) رفضت ىذا الحل الذي تستطيع منع تنفيذه مف
خبلؿ سيطرتيا عمى حدود غزة والضفة الغربية (ىيومف رايتس ووتش .)40 :2006 ،وفيما يتعمق ببعض األسر
التي استطاعت دخوؿ غزة فقد تـ ذلؾ بشكل فردي وغير رسمي ودوف التنسيق مع أحد كما تمت اإلشارة.
وفي ذات السياؽ قررت الحكومة الفمسطينية العمل عمى تسييل إعادة البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف
العراؽ إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ،عمى أال يمغي ذلؾ بأي شكل مف األشكاؿ حقيـ في العودة إلى
أراضييـ التي ُىجروا منيا عاـ  .1948وقاؿ عاطف عدواف وزير شؤوف البلجئيف في بياف أصدرتو الدائرة

اإلعبل مية بالو ازرة أف الحكومة ستطمب مف المنظمات الدولية واإلنسانية تسييل عودة ىؤالء البلجئيف مف

خبلؿ العمل عمى نقميـ إلى األراضي الفمسطينية ،الفتاً إلى أف الحكومة ستطمب مف البمداف العربية المجاورة
السماح ليـ بدخوؿ أراضييا ليتسنى ليـ دخوؿ األراضي الفمسطينية في الضفة وغزة .وبيف أف الو ازرة تؤكد
عمى ضرورة إعادة كل البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة والشتات إلى أراضييـ ومنازليـ التي
حاليا ،فبل مانع مف إعادتيـ إلى أراضي الضفة الغربية
ً
ُىجروا منيا عاـ  .1948واذا لـ يكف ذلؾ ممكناً
وقطاع غزة كحل مؤقت لمف يرغب منيـ ،مشدداً عمى رفض الو ازرة الكامل لترحيل البلجئيف الفمسطينييف
المتواجديف في العراؽ أو قرب الحدود السورية واألردنية مع العراؽ ،إلى أية دولة أوروبية باعتبار ذلؾ يندرج
ضمف المخططات المشبوىة لطمس قضية البلجئيف ومحاولة إسقاط حقيـ في العودة (قبعة.)87 :2007 ،
وحثت الحكومة الفمسطينية العاشرة 1دوؿ المنطقة عمى استقباؿ الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ .وخبلؿ
زيارتو إلى سورية أعمف وزير الخارجية في تمؾ الحكومة محمود الزىار أنو تمقى وعداً مف السمطات السورية
باستقباؿ الفمسطينييف العالقيف عمى الحدود العراقية األردنية (ىيومف رايتس ووتش.)44 :2006 ،
وبالفعل قامت منظمة اليجرة الدولية في  9أيار /مايو  2006بنقل أكثر مف ( )250الجئاً فمسطينياً
عالقيف عمى الحدود العراقية األردنية إلى سورية .ثـ نقمتيـ السمطات السورية إلى مخيـ اليوؿ .وفي اليوـ
التالي سمحت السمطات السورية بعبور مجموعة أخرى مف ( )37الجئاً فمسطينياً جاؤوا مباشرًة مف بغداد إلى

الحدود السورية (المصدر نفسو.)45–44 :
1

 الحكومةالفلسطٌنٌةالعاشرة،هًالحكومةالفلسطٌنٌةالتًتسلمتمهامهابعداالنتخاباتالتشرٌعٌةالفلسطٌنٌةعام،2556والتًفازتفٌهاحركة
المماومةاإلسالمٌةحماس.ولدتمإلالةهذهالحكومةبأمرمنالربٌسالفلسطٌنًمحمودعباسبعدأحداثاالنمسامالفلسطٌنًعام.2557
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وفي  1آب /أغسطس  2008أكدت مصادر فمسطينية وجود اتصاالت بيف السمطة الفمسطينية
والحكومة العراقية إلنياء مشكمة البلجئيف الفمسطينييف الذيف فروا مف العراؽ إلى الحدود السورية ،ونقل عف
مصدر رسمي قولو أف االتصاالت الجارية مع الحكومة العراقية قد تفضي إلى حل مشكمة البلجئيف
الفمسطينييف العالقيف في مخيميف مؤقتيف عمى الحدود السورية العراقية ،وتمكنيـ مف العودة إلى ديارىـ في
العراؽ شريطة الحصوؿ عمى الحماية مف السمطات العراقية .وقاؿ دليل القسوس ،القائـ بأعماؿ السفارة
الفمسطينية ببغداد ،في تصريحات أدلى بيا إلى شبكة األنباء اإلنسانية – إيريف " Humanitarian News
" :"and Analysis – IRINإنو قد يصبح بإمكاف البلجئيف الفمسطينييف العالقيف عمى الحدود السورية
العراقية العودة إلى ديارىـ في العراؽ" (صالح ،وآخروف.)37 :2009 ،
أما بالنسبة لموقف المجمس التشريعي الفمسطيني ،فبعد أف تمقى المجمس العديد مف التقارير والنداءات
التي تشرح األوضاع التي يحياىا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ بعد االحتبلؿ ،وجو روحي فتوح رئيس
المجمس التشريعي في نيساف /أبريل  2005رسالة عاجمة إلى رئيس السمطة الوطنية ،ورئيس الوزراء أحمد
قريع ،والى رئيس اتحاد البرلمانات الدولية ،والى رئيس اتحاد البرلمانات العربية ،والى الجمعيات والمنظمات
الشعبية واألىمية الفمسطينية ،يدعوىـ فييا إؿ التحرؾ العاجل لتأميف الحماية البلزمة لبلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ ووقف االنتياكات المستمرة بحقيـ (زقوت.)361 :2015 ،
وفي اجتماع المجمس التشريعي يوـ  24نيساف /أبريل  2006ق أر عزيز دويؾ رئيس المجمس رسالة
مناشدة موجية مف الفمسطينييف في العراؽ ،يطمبوف فييا إيجاد حل سريع لؤلزمة التي يمروف فييا .وبعد
النقاش أصدر المجمس بياناً أداف فيو بشدة "الحممة الظالمة والتنكيل والقتل" الذي يتعرض لو الفمسطينيوف
عمى أيدي "جيات حاقدة" تحاوؿ أف تجعل مف الفمسطينييف طرفاً في الصراع الدائر في العراؽ .وقد حمل
البياف سمطة االحتبلؿ األمريكي في العراؽ مسؤولية ما يجري لمفمسطينييف ىناؾ ،ودعا الحكومة العراقية إلى
اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لحماية الفمسطينييف الذيف ىـ ضيوؼ عمى العراؽ ،إلى أف يتمكنوا مف العودة
إلى ديارىـ ووطنيـ فمسطيف (زقوت.)369-368 :2015 ،
ثانياً :الموقف الفصائمي:
أولت العديد مف الفصائل الفمسطينية اىتماماً ممحوظاً بأوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ منذ
بداية االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  ،2003إال أف ىذا االىتماـ لو يؤد إلى نتائج عممية ،تحد مف معاناتيـ
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أو االعتداءات التي تعرضوا ليا ،ومف ىنا اقتصرت أكثر المواقف عمى التنديد باالعتداءات والوعود بإيجاد
الحموؿ ،ولكف الواقع كاف مغاي اًر لمتمنيات (صالح ،وآخروف.)38 :2009 ،
 .1موقف حركة التحرير الوطني الفمسطيني – فتح:
ينطمق موقف حركة فتح مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف الموقف الفمسطيني الثابت
الذي يرفض دمج أو توطيف البلجئيف الفمسطينييف خارج فمسطيف ،والساعي إلى إيجاد حل لقضيتيـ مف
خبلؿ توفير الممجأ اآلمف ليـ ،ورفع المعاناة عنيـ ،دوف المساس بحقيـ في العودة.
واضافة لمتحركات التي قاـ بيا الرئيس الفمسطيني (القائد العاـ لحركة فتح) ،وكذلؾ عمبلً بتعميماتو
وتوصياتو ،وكذلؾ في إطار جيود الحركة ومحاوالتيا إليجاد حموؿ لقضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ،
فقد صدر عف الحركة العديد مف المواقف أىميا:
 لما تولت السفارة الفمسطينية في بغداد تأميف مسكف لمعائبلت المطرودة مف منازليا عاـ  ،2003كاف
مكتب حركة فتح أحد األماكف التي تـ إسكاف العائبلت الفمسطينية فييا ،حيث تـ إفراغو واسكاف عدة
عائبلت فمسطينية فيو (كيواف.)147 ،2007 ،
 قياـ جبريل الرجوب عضو المجمس الثوري لحركة فتح بتكميف مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس
(أبو مازف) بزيارة لمعراؽ في شباط /فبراير  ،2007حيث طمب منو الرئيس الفمسطيني أف يعمل عمى
إيجاد آلية لمعالجة مشكمة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وقد عرض الرجوب عمى الرئيس
الفمسطيني خطة إنقاذ وفق ثبلثة خيارات أو احتماالت ،الخيار األوؿ وىو المفضل :إخراج الفمسطينييف
مف األراضي العراقية ،والخيار الثاني وىو المقبوؿ :توفير مكاف آمف ليـ داخل العراؽ ،والخيار الثالث
ىو توفير أمف واستقرار ليـ في أماكف تواجدىـ .وقد تـ استبعاد ىذا الخيار األخير وأُبقي عمى
الخياريف األوؿ والثاني كخيارات مفضمة .وفي ضوء ذلؾ أجرى الرجوب اتصاالً بمكتب الرئيس
العراقي ،وعقد لقاء مع مستشاره ،كما عقد الرجوب عدة لقاءات مع عدة شخصيات منيا األميف العاـ
لمجامعة العربية ،ووزير الخارجية المصري ،وأيضاً األطراؼ األردنية التي ليا عبلقة أو قدرة عمى
التأثير في الحل ،كما تحدث مع الروس الذيف بدورىـ تحدثوا مع اإليرانييف الذيف ىـ أيضاً جزء مف
المعادلة اإلقميمية وما يجري في العراؽ( 1دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية .)18 :2007 ،وكل
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ىذه المقاءات واالتصاالت كانت تيدؼ بالطبع إلى إيجاد أي حموؿ لقضية البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ في ضوء الصيغ المقبولة فمسطينياً .لكف البد مف التنويو ىنا بأنو لـ يتـ الحديث عف الصفة
التي كاف يتحرؾ مف خبلليا عضو المجمس الثوري لحركة فتح جبريل الرجوب ،ىل بصفتو ممثبلً عف
بناء عمى
حركة فتح أـ منظمة التحرير أـ السمطة الفمسطينية ،لكف الثابت أف تحركات الرجوب جاءت ً
تكميف مف الرئيس الفمسطيني.
وتجدر اإلشارة إلى ما تـ التنويو إليو مف أف مصادر فمسطينية أكدت في  21نيساف /أبريل 2009
تشكيل الرئيس الفمسطيني لمجنة تتولى اإلشراؼ عمى نقل البلجئيف الفمسطينييف عمى الحدود العراقية السورية
إلى إقميـ كردستاف ،والى السوداف .وفي ىذا السياؽ أوضح الناطق باسـ حركة فتح في تصريح صحفي نشره
موقع تابع لمحركة إضافة لوكالة األنباء المحمية – سما بأف المجنة ميمتيا دراسة واقع البلجئيف الفمسطينييف
عمى الحدود السورية العراقية لحل مشكمتيـ واجبلئيـ مف ىذه المنطقة واسكانيـ في أماكف أخرى (صالح،

وآخروف.)38 :2009 ،
 .2موقف حركة المقاومة اإلسالمية – حماس:
أبدت حركة حماس قمقيا مف المعاناة التي يتعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،حيث جاء
في بياف ليا بتاريخ  31أيار /مايو " 2005إف ما يتعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف مف اضطياد وتنكيل في
تعمد قوات االحتبلؿ األمريكي وجيات محمية مسمحة
العراؽ ليو أمر يبعث عمى األسى واأللـ خصوصاً ُّ
تركيز ىجماتيا ضد مخيمات البلجئيف الفمسطينييف ومبلحقتيـ في مناطق اإليواء التي سكنوا فييا بعد
االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ" (المصدر نفسو).
وطالبت الحركة بضرورة حماية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ووقف اليجمات ضدىـ وتوفير األمف
ليـ واعادتيـ إلى المناطق التي أُخرجوا منيا ،وناشدت المؤسسات الدولية وعمى رأسيا األمـ المتحدة "السعي
لوقف ىذه االنتياكات والجرائـ ضد الفمسطينييف" (كيواف.)153 :2007 ،

ودعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الحكومة األردنية والمسؤوليف فييا والبرلماف
األردني والممؾ عبد هللا الثاني إلى حل مشكمة البلجئيف الفمسطينييف العالقيف عمى الحدود العراقية األردنية،
معتب اًر أف ذلؾ "مف حق الشعب الفمسطيني عمى أمتو" .ودعا مشعل الحكومة العراقية والنظاـ العراقي الحالي
والمسؤوليف فيو عمى كل الصعد أف يحفظوا أمف البلجئ الفمسطيني ،وأف يحقنوا دمو ،وأف ال يكوف عرضة
لمعقوبة والتيديد .وبعد دخوؿ عدد مف البلجئيف الفمسطينييف القادميف مف العراؽ إلى األراضي السورية قاؿ
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مشعل بأف حماس تجري اتصاالت مع مسؤوليف في العراؽ ومع كل المعنييف في الشأف العراقي ،إلنياء
معاناة الفمسطينييف ىناؾ (صالح ،وآخروف.)39 :2009 ،
كما أدانت حركة حماس االعتداءات األمريكية عمى الفمسطينييف في العراؽ .واتيمت دائرة شؤوف
البلجئيف التابعة لحركة حماس قوات الجيش األمريكي بأنيا تعمل وبكل قوة عمى إخراج وتيجير البلجئيف
الفمسطينييف مف العراؽ إلى دوؿ كثيرة في االتجاه المعاكس لفمسطيف ولمصمحة إحقاؽ الحقوؽ والثوابت
الفمسطينية (المصدر نفسو.)40 :
وفي بياف ليا في عاـ  2012حممت دائرة شؤوف البلجئيف في حركة حماس الجيات المسؤولة في
العراؽ مسؤولية حماية الفمسطينييف في العراؽ ،وطالبتيا بالكشف عف الجيات التي تقف وراء الجرائـ
المتكررة .وناشدت الدائرة الحكومة العراقية بحماية البلجئيف الفمسطينييف التزاماً منيا بالواجب القومي والديني
واألخبلقي وبما وقعت عميو في بروتوكوؿ الدار البيضاء في عاـ  1965الخاص بمعاممة البلجئيف
الفمسطينييف في الببلد العربية معاممة أبنائيا .ووجيت نداء استغاثة إلى جامعة الدوؿ العربية والحكومات
العربية واإلسبلمية والمنظمات الدولية إلى أخذ خطوات عاجمة لحماية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ،
وتوفير األمف وسبل العيش الكريـ ليـ إلى حيف عودتيـ إلى موطنيـ األصمي فمسطيف (وكالة فمسطيف اليوـ

اإلخبارية.)2012 ،
 .3موقف حركة الجياد اإلسالمي:
أبدت حركة الجياد اإلسبلمي قمقاً عمى الفمسطينييف المقيميف في العراؽ ،وقاؿ الناطق باسـ حركة
الجياد اإلسبلمي وليد حمس "إف البلجئيف الفمسطينييف [في العراؽ] يتعرضوف لحممة تستيدؼ إلغاء حق
العودة ،عبر الضغط المتواصل عمييـ وطردىـ ومبلحقتيـ بالتيديد والقتل واالعتقاؿ" .وأشار إلى أف ما يحدث
في العراؽ مف عمميات قتل لبلجئيف الفمسطينييف تقوـ بو فرؽ موت مدعومة طائفياًُ ،يعد "خدمة لسياسات

التحالف الصييو -أمريكي في إلغاء وشطب حق العودة" (صالح ،وآخروف.)40 :2009 ،
 .4مواقف فصائمية أخرى:

بعد سقوط النظاـ في العراؽ عاـ  2003تشكمت الييئة الوطنية الفمسطينية ،وكاف مقرىا نادي حيفا
الرياضي ،وأخذت دورىا في تسيير أمور البلجئيف الفمسطينييف في ظروؼ صعبة عانوا خبلليا مف التيجير
مف سكنيـ ،فقامت الييئة بإنشاء مخيـ العودة في نادي حيفا الرياضي ،والذي كاف مق اًر لمييئة الوطنية
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الفمسطينية ،ىذه الييئة التي كتبت في نظاميا الداخمي أف أعضاءىا يجب أف يكونوا مف المنظمات
الفمسطينية ،وأنيا تخضع لمخط العاـ لمسمطة الفمسطينية ومنظمة التحرير الفمسطينية (العراقي.)2006/12/18 ،
وقد ُحمت ىذه الييئة بعد مداىمة قوات االحتبلؿ لمقرىا كما تمت اإلشارة في الفصل الرابع.
وضمف الموقف الفصائمي وفي سياؽ حث الجيات المعنية عمى التدخل لحل مشكمة البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،نفذت فصائل المقاومة الفمسطينية في دمشق اعتصاماً في تموز /يوليو 2003
طالبت فيو منظمة الصميب األحمر والييئات الدولية واإلنسانية بتوفير الحماية لبلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ (كيواف.)150 :2007 ،
ثالثاً :الموقف الشعبي:
البلفت لمنظر في قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ىو شبو غياب لمموقف الشعبي الفمسطيني
خارج العراؽ (خاصة في فمسطيف) ،ولعل ذلؾ يعود إلى أف ذروة االنتياكات التي تعرض ليا البلجئوف
الفمسطينيوف في العراؽ عاـ  2006وما بعده ،حدثت بالتزامف مع ازدياد حالة االستقطاب ومف ثـ الصراع
واالقتتاؿ وصوالً إلى مرحمة االنقساـ الفمسطيني ،وبالتالي انحرفت األنظار الفمسطينية بعيداً عما كاف يحدث
لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .وكانت أغمب ردود األفعاؿ الفمسطينية الشعبية مف داخل العراؽ نفسو.
وقد وجو البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ أكثر مف نداء إلى رئاسة السمطة الوطنية والحكومة
الفمسطينية والى المؤسسات الفمسطينية الرسمية والشعبية ،والى جميع المنظمات والييئات والجمعيات
واألحزاب والتجمعات والتكتبلت الدولية واإلسبلمية والعربية الرسمية وغير الرسمية بما فييا جميع الحكومات
اإلسبلمية والعربية ،والى كل الشرفاء في العالـ ،لوقف مسمسل االعتداءات اليومية واإلرىاب الذي ُيمارس
ضدىـ في العراؽ ،وكشفوا فييا عف جوانب مف االعتداءات التي دفعتيـ لمخروج مف العراؽ تاركيف بيوتيـ

وممتمكاتيـ .وىذا يعني أف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ لـ يتركوا باباً إال وطرقوه مف أجل البحث عف
خبلص لمعاناتيـ المتواصمة (زقوت.)355-354 :2015 ،
كانت أولى ردود األفعاؿ الفمسطينية بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ مباشرًة حينما تـ طرد الكثير مف

العائبلت الفمسطينية مف منازليا ،حيث تـ تحويل أرض نادي حيفا كمخيـ يؤوي تمؾ العائبلت .وقد لعب
القيموف عمى المجمس األعمى لمشباب والرياضة ونادي حيفا دو اًر كبي اًر في تقديـ الخدمات ليـ ،وقد أصبح
المجمس ىو الوجية الرئيسية ألي مؤسسة ترغب في تقديـ المساعدات لبلجئيف الفمسطينييف (الجباريف،

.)2007/2/10
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وقد أصدرت المجنة العميا لمدفاع عف حق عودة البلجئيف الفمسطينييف في األردف بياناً بتاريخ 29
نيساف /أبريل  2003استنكرت فيو استغبلؿ بعض الفئات المدعومة مف قوات االحتبلؿ الظروؼ في العراؽ
لطرد وتشريد مئات العائبلت الفمسطينية و"تنفيذ مؤامرة عدوانية ضد أبناء الشعب الفمسطيني والعراقي"،
وطالبت المجنة في بيانيا الدوؿ العربية والسمطة الوطنية الفمسطينية بالتدخل السريع لتوفير الحماية لبلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ واعادتيـ فو اًر إلى منازليـ في بغداد واعادة ممتمكاتيـ ،كما طالبت األونروا بتحمل
مسؤولياتيا في تسجيميـ كبلجئيف فمسطينييف وتقديـ كل الخدمات والمساعدات ليـ ،وطالبت منظمة الصميب
األحمر بتقديـ كل المساعدات اإلنسانية البلزمة .وحممت المجنة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا
المسؤولية كاممة عف كل ما يجري "مف ظمـ وتيجير واحتبلؿ لمشعب الفمسطيني والعراقي ،ومف تدفع لتمؾ
العصابات المأجورة في بغداد لبلعتداء عمى الفمسطينييف بيدؼ تيجيرىـ" (كيواف.)150 :2007 ،
وفي شير أيار /مايو  2005وصمت رسالة مناشدة مف "الجالية الفمسطينية في العراؽ" إلى المجمس
التشريعي الفمسطيني تستعرض المخاطر المحدقة بيـ .وقالت الجالية في رسالتيا" :إف البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ يعيشوف حاؿ بيف الخوؼ والرعب بعد ما تـ اعتقاؿ ( )4منيـ بتيمة التفجير في منطقة بغداد
الجديدة" (كيواف.)151 :2007 ،
في عاـ  2006نفذ البلجئوف الفمسطينيوف أوؿ تظاىرة ليـ في بغداد لممطالبة بالكف عف زجيـ في
الصراع الطائفي أو إيجاد دولة ثانية تستقبميـ ،إال أف التظاىرة لـ تستمر أكثر مف نصف ساعة ،فسرعاف ما
قامت قوات "لواء الذئب" بإطبلؽ النار عمييا وقتل عدد مف المتظاىريف (المختار.)2015/8/7 ،
مف جيتيا أكدت رابطة فمسطينيي العراؽ أف المكاف الصحيح لمفمسطينييف ىو أرض الوطف المحتل
فمسطيف ،ورأت أف إعادة توطينيـ في دوؿ أوروبا وأمريكا البلتينية ليست إال حبلً مؤقتاً لحيف العودة إلى
فمسطيف ،وتمنت أف تكوف الدوؿ العربية السباقة الستضافة البلجئ الفمسطيني والحفاظ عميو .ودعت الرابطة
المؤسسات الحقوقية واإلنسانية لمواصمة جيودىا حتى إنياء قضية المخيمات الصحراوية .وطالبت األطراؼ
الفمسطينية حكومة ومجمساً تشريعياً ومنظمة التحرير والفصائل الفمسطينية ،بتحمل مسؤولياتيـ تجاه القضايا
الممحة لمشعب الفمسطيني في الداخل والخارج ،كما طالبت بتوفير الحماية ووقفت جميع أشكاؿ االنتياكات
بحق البلجئيف الفمسطينييف داخل العراؽ (شبكة طنجة اإلخبارية.)2010/2/5 ،
وفي بياف صدر بتاريخ  1شباط /فبراير  2012وقعت عميو ( )44شخصية عامة مف ناشطيف
وأكاديمييف واعبلمييف تـ مطالبة الحكومة العراقية بتوفير الحماية الكاممة لمفمسطينييف في بغداد وتحمل
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مسؤولياتيـ القانونية واألخبلقية تجاه ضيوفيـ وفق اتفاقية جنيف الرابعة لحقوؽ اإلنساف ،1واطبلؽ سراح كافة
المعتقميف الفمسطينييف في السجوف العراقية ،أو اإلسراع بمحاكمتيـ في محاكـ عادلة وشفافة ،ومعرفة أسباب
وظروؼ اعتقاليـ واالعتذار وتعويض مف أُطمق سراحيـ عف األضرار المادية والمعنوية .ووقف جميع أشكاؿ
التحريض اإلعبلمي الطائفي ضد الوجود الفمسطيني في العراؽ .كما طالبوا الجيات الفمسطينية الرسمية
نداء عاجبلً لكل مف يستطيع
والفصائمية تحمل مسؤولياتيا تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ووجيوا ً
تقديـ أي شيء سواء مف الناحية اإلغاثية أو الحقوقية أو اإلعبلمية أو السياسية وغيرىا (مؤسسة الدراسات
الفمسطينية.)2012 ،
وفي  31كانوف الثاني /يناير  ،2015صدر بياف مناشدة موجو إلى دوؿ العالـ وموقع باسـ "لفيف مف
أبناء الجالية الفمسطينية في العراؽ" يناشدوف فيو كل مف و ازرة اليجرة والميجريف العراقية ،والمفوضية العميا
لشؤوف البلجئيف ،وسفارة دولة فمسطيف إليجاد حموؿ لمعديد مف األزمات التي يمروف بيا ومف أبرزىا :أزمة
السكف ،والحالة األمنية المتردية ،وقمة فرص ومجاالت العمل ،وصعوبة التعميـ .كما نوه البياف لعدـ منح
الفمسطينييف في العراؽ تأشيرة المغادرة والعودة مما فاقـ األوضاع وضاعف المعاناة (موقع فمسطينيو العراؽ (ب)،

.)2015/1/31
وفي  6أيموؿ /سبتمبر  ،2015اعتصمت أعداد مف البلجئيف الفمسطينييف أماـ مقر المفوضية العميا
لشؤوف البلجئيف في بغداد مطالبيف بإيجاد حل لما تبقى مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وبعد عدـ
تجاوب المفوضية مع مطالبيـ توجو قرابة ( )500الجئ فمسطيني إلى سفارة دولة فمسطيف في بغداد وذلؾ
في  8أيموؿ /سبتمبر  2015وبدأوا اعتصاماً ىناؾ مطالبيف بتحقيق مطالبيـ (موقع فمسطينيو العراؽ،

.)2015/9/8
وفي نياية الحديث عف الموقف الفمسطيني ،واذا ما تـ تقييـ ىذا الموقف عموماً في ضوء ما آلت إليو
أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،يتبيف مدى ضعف وىشاشة ىذا الموقف ومحدودية تأثيره ،وعجزه
عف التوصل إلى حل لمقضية ينسجـ مع الرؤية الفمسطينية برفع المعاناة عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
والتمسؾ بحق العودة وعدـ القبوؿ بحموؿ في اتجاه مضاد ليذا الحق.

1

اتفالٌةجنٌؾالرابعة،تمتولٌعهافً 12أؼسطس 1949وتعنىبا لمدنٌٌنوحماٌتهمفًحالالحرب.وتنصهذهاالتفالٌةعلىطبٌعةالحكمفً
مناطكمحتلةبحرب،والمبادئالملزمةعلىدولةماإذاأدارتشؤونمنطمةاحتلتهابموة.ومنأبرزهذهالمبادئهًالحفاظعلىالحالةالمانونٌة
المابمةفًالمنطمةعنداحتاللها،الحظرعلىنملسكانمحلٌٌنخارجالمنطمةلهرٌاً،والحظرعلىإسكانمواطنًالدولةفًالمنطمةالمحتلة .
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ويعمق الكاتب دمحم الدمحمي عمى الموقف الفمسطيني بقولو :ما ال يجب أف ننساه أف الزعامات الفمسطينية
وقفت عاجزة أماـ ما حصل لفمسطينيي العراؽ مف قبل االحتبلؿ األمريكي أو مف قبل المميشيات الطائفية ،ما
أقولو ليس جمداً لمذات بقدر ما ىو تعامل مع الحقائق التي حصمت (الدمحمي.)2015/10/19 ،
أما مصطفى شتى 1فيتحدث عف عدـ توحيد الجيود فيقوؿ بأف أسعد عبد الرحمف عندما ذىب إلى
العراؽ كاف بصفتو عضو لجنة تنفيذية ،وجبريل الرجوب ىو مستشار األمف القومي لمرئيس ،وغريب ما
يحصل لمفمسطينييف ،حيث يصعب معرفة مف يمثل الفمسطينييف ،ىناؾ قضية ميمة وىي و ازرة شؤوف
البلجئيف وىي تابعة لمحكومة الفمسطينية التي يوجد تناقض بينيا وبيف دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير،
وفي الوقت الذي يتحدث فيو رئيس ىذه الدائرة زكريا األغا عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،سافر الوزير
عاطف عدواف إلى سورية لحل مشكمتيـ ،جيود الو ازرة منفردة ،ودائرة شؤوف البلجئيف منفردة والمجنة التنفيذية
م نفردة ،وجبريل الرجوب قاـ بزيارة لمحاولة حل األزمة ،وأسعد عبد الرحمف قاـ بزيارة ،والسؤاؿ مف يحل
األزمة؟ (دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية.)29 :2007 ،
أما موقف الفصائل الفمسطينية فمـ يكف أفضل حاالً مف الموقف الرسمي حيث كانت الجيود منفردة
أيضاً ،فموقف حركة فتح مثبلً كاف ضعيفاً وشبو ُمغيب في ظل ذوبانو في الموقف الفمسطيني الرسمي .أما
الحركات اإلسبلمية الفمسطينية وتحديداً حركتي حماس والجياد اإلسبلمي والمتاف كانت تربطيما عبلقة جيدة
مع إيراف ،فقد كاف المأموؿ منيما التدخل بشكل أكثر فاعمية لدى إيراف لمحاولة كبح جماح المميشيات
العراقية الشيعية التي تأتمر بأمر إيراف ،أو تربطيا بيا عبلقات قوية عمى أقل تقدير .ولكف يبدو أف تمؾ
العبلقة لـ تكف بالقدر الذي تستطيع معو ىذه الحركات التأثير عمى الموقف اإليراني في ظل حالة
االستقطاب الحاد والصراع الطائفي في العراؽ ،والذي كاف البلجئوف الفمسطينيوف أحد ضحاياه دوف أف يكوف
ليـ ذنب فيو .وبالتالي فإف موقف ىذه الفصائل لـ يخرج عف طبيعة الموقف الفمسطيني الرسمي الذي اقتصر
عمى المناشدات والمطالبات.

1

 مصطفىشتى،منمركزالالجبٌنوالشتاتشملأثناءمشاركتهفًورشةعملبعنوان"الالجبونالفلسطٌنٌونفًالعراق"نظمتهادابرةشؤون
الالجبٌنبمنظمةالتحرٌرفً21شباط/فبراٌر.2557
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المبحث الثاني
المواقف العربية من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق
كانت غالبية الحكومات العربية وال زالت تنظر إلى الفمسطيني وتعاممو في كثير مف األحياف معاممة
المطارد الخطير ،والكثير منيا ال تسمح لو بالعبور عبر أراضييا ،أو مف الممكف أف تصدر أوامرىا لترحيمو
ُ
بأقصى سرعة ممكنة ،غير راغب ًة في إبقائو عمى أراضييا ،في الوقت الذي ينعـ فيو باقي األجانب بحرية

المحرـ عمى الفمسطيني (اليافاوي.)2010 ،
مطمقة لتنفس أجواء الوطف العربي ُ
وعمى الرغـ مما آلت إليو قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ورغـ المعاناة التي القاىا ويبلقييا
ىؤالء البلجئوف إال أف ىذه القضية لـ تمق االىتماـ المناسب مف قبل األوساط العربية الرسمية ،فاقتصر
نشاط جامعة الدوؿ العربية عمى إبداء القمق ومطالبة الجيات العراقية بتحمل مسؤولياتيا وتقديـ المساعدات
لبلجئيف الفمسطينييف .أما الدوؿ العربية ،فمـ تكف أحسف حاالً مف الجامعة ،فمنيا مف قدمت الدعـ المباشر
وفتحت أراضييا ألعداد محددة مف البلجئيف ،فيما رفض البعض اآلخر دخوؿ البلجئيف إلى أراضيو ،معمبلً
ذلؾ بالمخاطر المترتبة عمى مستقبميـ في العراؽ ،ومعتب اًر أف الحكومة العراقية ىي التي يجب أف تتحمل
المسؤولية الكاممة عنيـ كونيا الدولة المضيفة (صالح ،وآخروف.)41–40 :2009 ،
أوالً :موقف جامعة الدول العربية:
كثيرة ىي الق اررات الصادرة عف الجامعة العربية وحكوماتيا كشعارات إرضائية لمشعوب ،وكثي اًر ما تغنوا
بالقضية الفمسطينية والبلجئيف ،ولكف تمؾ الشعارات ال تزاؿ مركونة في أدراج وأروقة الجامعة العربية (اليافاوي،

 )2010دوف أف تُحدث تمؾ القرارات تغيي اًر إيجابياً ممموساً عمى أوضاع البلجئيف الفمسطينييف ،بمف فييـ

البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ خاصة بعد ما تعرضوا لو في ظل األزمة العراقية.

ناشدت جامعة الدوؿ العربية "األطراؼ المعنية في العراؽ والقوى الشعبية والحكومة العراقية توفير
الحماية لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ الذيف "ال حوؿ ليـ وال قوة ،وانياء معاناتيـ" .وذكرت الجامعة في
بياف ليا في  14كانوف األوؿ /ديسمبر  2006أنيا "تتابع بكل مشاعر القمق األخبار الواردة حوؿ استيداؼ
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بعمميات قتل متعمدة مف جانب بعض المسمحيف" .وقالت إف "ىذه العمميات
تكررت وىي تودي بحياة العديد مف النساء واألطفاؿ والشيوخ" (صالح ،وآخروف.)41 :2009 ،
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وفي كممتو أماـ الجمسة االفتتاحية لمدورة الػ( )77لمؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ
العربية الذي بدأ أعمالو في  22كانوف الثاني /يناير  2007بمقر الجامعة العربية ،طالب األميف العاـ
المساعد لمجامعة العربية لشؤوف فمسطيف السفير دمحم صبيح بحماية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،الذيف
يتعرضوف لمقتل والتعذيب والترويع دوف ٍ
سبب أو ذنب ،مؤكداً عمى ضرورة توفير المساعدات والحماية وتوفير
األمف ليـ وألطفاليـ (صالح ،وآخروف.)41 :2009 ،
وشدد صبيح في  7شباط /فبراير  ،2007وىو يغادر الدوحة بعد مشاركتو في مؤتمر لمساعدة
الفمسطينييف ،عمى أف القوات األمريكية المحتمة والحكومة العراقية تتحمل مسؤولية سبلمة أرواح وممتمكات
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ وفق القوانيف الدولية ،وقاؿ إف "لدى الجامعة العربية وثائق وصور تثبت
الحقائق المفزعة التي تقشعر ليا األبداف عف األعماؿ الوحشية التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف بدوف
أي سبب" الفتاً إلى أف ىؤالء لـ يكونوا يوماً طرفاً ضد طرؼ ،وأف ما جرى ليـ يخالف كل األعراؼ والتقاليد
العربية واإلسبلمية (المصدر نفسو).
يبلحع مما سبق  -ورغـ أف ق اررات الجامعة العربية غالباً ما تكوف غير ُممزمة وال ُيعوؿ عمييا كثي اًر –
أف موقف الجامعة العربية مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ قد خبل أصبلً مف الق اررات ،ولـ يصدر
عنيا أي قرار ،واقتصر موقفيا عمى الكممات التي تصف األوضاع ،وعمى تحميل المسؤوليات ومناشدة
األطراؼ المعنية.
ثانياً :مواقف الدول العربية:
كشفت األزمة التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ عدـ جدية الشعارات والدعاوى التي
كانت تطمقيا دوؿ عربية كثيرة بتضامنيا ووقوفيا مع القضية الفمسطينية والبلجئيف الفمسطينييف ،وقد اتضح
ذلؾ في اتجاىيف ،األوؿ :عدـ جدية أي مف الدوؿ العربية في التدخل لدى الحكومة العراقية أو أي طرؼ
معني مف أجل رفع أو تخفيف المعاناة عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وعجزىا أو عدـ رغبتيا في
إيجاد حل لقضيتيـ .الثاني :عممت تمؾ الدوؿ عكس ما كانت ترفعو مف شعارات ،فأغمقت حدودىا في وجو
البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ ،مما اضطرىـ لمجوء إلى الدوؿ األجنبية والتشتت في أنحاء العالـ.
وحسب (اليوسف )2007 ،فقد غادر المئات مف البلجئيف الفمسطينييف متوجييف إلى بعض الدوؿ
العربية القميمة جداً بعد الصعوبات والتعقيدات في الحصوؿ عمى موافقات فردية وخاصة ،لمسماح ليـ
بالدخوؿ .والعجيب أف معظـ الدوؿ العربية تغمق أبوابيا في وجو البلجئيف الفمسطينييف المتواجديف في العراؽ،
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وتمنعيـ مف الدخوؿ أو الفرار أو العمل واالستثمار مخالفيف كل الشعارات والدعاوى التي يطمقونيا ىنا وىناؾ
بوقوفيـ وتضامنيـ مع القضية الفمسطينية والفمسطينييف (اليوسف.)162 :2007 ،
أبرز المواقف الصادرة عن الدول العربية:
كما أسمفنا سابقاً كاف موقف الدوؿ العربية عموماً عدـ التدخل الجدي لرفع المعاناة عف البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ كذلؾ رفض استقباليـ عمى أراضي ىذه الدوؿ .ونظ اًر ألف معظـ الدوؿ المجاورة
لمعراؽ أقفمت حدودىا بإحكاـ في وجو الفمسطينييف خاصة ،ولكوف فرارىـ إلى السعودية أو الكويت كاف صعباً
بسبب الرواسب الباقية إزاء الفمسطينييف منذ حرب الخميج عاـ  1991كما تقدـ ،ولعدـ وجود تفاىمات عربية
عمى مثل ىذه الخطوة ،فقد اتجو معظـ الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ نحو الحدود األردنية إضافة إلى أعداد
أخرى نحو الحدود السورية ،وبالتالي كاف الموقف األردني والسوري وخاصة األردني أبرز المواقف العربية
تجاه قضية البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ .ىذا باإلضافة إلى موقف السوداف والتي سمحت لمئات
البلجئيف الفمسطينييف العالقيف في المخيمات الحدودية مف دخوؿ أراضييا ،وذلؾ وفق تفاىمات بينيا وبيف
السمطة الوطنية الفمسطينية والجيات المعنية.
وقبل الحديث عف كل مف الموقف األردني والموقف السوري تجدر اإلشارة إلى أف الموقفيف يشتركاف
في رفض كل مف األردف وسورية (عدا بعض االستثناءات) السماح بدخوؿ البلجئيف الفمسطينييف الذيف
حاولوا الفرار مف العراؽ ،في خر ٍؽ لمحظر الدولي عمى "اإلبعاد" ،وعندما وافقت الدولتاف عمى حدوث
استثناءات مؤقتة مف رفضيما ىذا ،وضعتا شرطاً عمى قبوؿ البلجئيف الفمسطينييف ىو إبقاؤىـ محتجزيف
داخل المخيمات الحدودية كمخيـ الرويشد في األردف عاـ  ،2003ومخيـ اليوؿ في سورية عاـ  .2006وقد
انتظر سكاف ىذيف المخيميف فترة أطوؿ مما احتاجو غيرىـ مف البلجئيف الفاريف مف العراؽ قبل التمكف مف
استيعابيـ في بمداف أخرى (ىيومف رايتس ووتش.)42–41 :2006 ،
وعمى النقيض مف حاؿ الفمسطينييف ،واصل المواطنوف العراقيوف دخوؿ كل مف األردف وسورية بأعداد
كبيرة ،مما ُيظير الطبيعة التمييزية لمسياسات األردنية والسورية تجاه األشخاص الفاريف مف العراؽ (المصدر

نفسو.)45 :
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الموقف األردني:
لـ يسمح األردف في البداية لبلجئيف الفمسطينييف بدخوؿ أراضيو ،وبعد احتجاج المفوضية العميا لشؤوف
البلجئيف وأطراؼ دولية أخرى سمحت السمطات األردنية لنحو ( )550الجئاً فمسطينياً بدخوؿ األردف في 1
أيار /مايو  ،2003ووضعتيـ في مخيـ الرويشد ،لكنيا وقبل أف تسمح ليـ بالدخوؿ ،ألزمتيـ بتوقيع تعيد
ينص عمى أنيـ سوؼ يعودوف إلى العراؽ بمجرد انقضاء األزمة الحالية واستقرار األوضاع .وبعد السماح
لبلجئيف الفمسطينييف بالتوجو إلى مخيـ الرويشد سرعاف ما عادت السمطات األردنية فأغمقت الحدود أماـ
البلجئيف الفمسطينييف اآلخريف .ومف نجح منيـ في اجتياز الحدود العراقية بعد ذلؾ ظل في مخيـ الكرامة
داخل المنطقة العازلة (صالح ،وآخروف.)43–42 :2009 ،
وفي عاـ  ،2003صدر أم اًر ممكياً ناؿ بموجبو ( )386الجئاً فمسطينياً في مخيـ الرويشد مع أزواجيـ
األردنييف ،لجوءاً مؤقتاً مع عائبلتيـ في األردف ،إال أف األمر الممكي منع ىؤالء مف العمل ،وفرض عمييـ
التوقيع عمى تعيد منيـ بالعودة إلى العراؽ بعد استتباب األمف ىناؾ .ورغـ السماح ليـ بالمجوء المؤقت في
األردف ،إال أف حرية وحقوؽ ىؤالء في الحركة والتنقل والعمل وغيرىا ظمت مقيدة بشروط صعبة (قبعة:2007 ،

.)89
وقد طمب األردف مف العراؽ عدـ السماح بخروج الجئيف فمسطينييف مف حدوده إلى األراضي األردنية،
مؤكداً أنو لف يسمح بدخوؿ الجئيف جدد ،وكانت السمطات األردنية قد أغمقت منافذ العبور إلى العراؽ في 20
آذار /مارس  2006عقب منع الجانب العراقي إعادة ( )89الجئاً فمسطينياً عبروا الحدود العراقية (صالح،

وآخروف.)43 :2006 ،
وبعد مطالبة منظمة ىيومف رايتس ووتش لؤلردف بإعادة فتح حدوده فو اًر أماـ البلجئيف الفمسطينييف
الفاريف مف العراؽ ،انتقد وزير الداخمية األردني عيد الفايز ىذه المطالبة ،وأوضح أنو لـ يسبق ألي جية
رسمية أف حاورت األردف بشأنيـ أو بشأف استضافتيـ ،ورأى أف قضيتيـ شأف دولي يجب أف تتـ مناقشتو في
ىيئة األمـ المتحدة ،والتعامل معيـ كباقي البلجئيف الذيف ُىجروا بسبب األوضاع في العراؽ .وأضاؼ "إنو

ليس مف مسؤولية األردف إذا ُقذؼ عمى حدوده الجئوف أف يستضيفيـ ،فعمى الدولة التي كانوا فييا أف تتولى

أمرىـ أو المفوضية السامية لبلجئيف ،أو الدوؿ التي بحاجة إلى الجئيف تستضيفيـ" مشي اًر إلى أف األردف
وبموارده المحدودة "ال يستطيع استقباؿ أي موجة بشرية ،وبأي حاؿ مف األحواؿ وميما كانت جنسياتيـ"
(المصدر نفسو) .مع العمـ بأف األردف استقبل مئات اآلالؼ مف البلجئيف العراقييف.
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كما صرح أميف عاـ و ازرة الخارجية األردنية مخيمر أبو جاموس في مقابمة لو مع ىيومف رايتس ووتش
بتاريخ  4أيار /مايو  ،2006بأف األردف لف يغير سياستو القاضية بمنع دخوؿ البلجئيف الفمسطينييف القادميف
مف العراؽ .وأف ىناؾ مخاوؼ لدى األردف مف أف ال يتمكف البلجئوف الفمسطينيوف الذيف ال يحمموف جوازات
سفر (فيـ يحمموف وثيقة السفر الفمسطينية فقط) مف مغادرة األردف إذا سمح ليـ بدخوؿ أراضيو ،وذلؾ
بخبلؼ حالة العراقييف العادييف .وأكد أبو جاموس أف قضية البلجئيف الفمسطينييف يجب أف تُحل مف خبلؿ

تعاوف دوؿ المنطقة في حمل ذلؾ العبء ،لكف األردف لف يسمح لبلجئيف الفمسطينييف بدخوؿ أراضيو حتى
في حاؿ وجود مساعدات مالية ودولية (ىيومف رايتس ووتش.)44-43 :2006 ،

وكشف عاطف عدواف وزير شؤوف البلجئيف ،في الحكومة الفمسطينية العاشرة ،بأف األردف توصل إلى
اتفاؽ مع المفوضية العميا لبلجئيف لترحيل حوالي ( )280الجئاً فمسطينياً مف مخيـ الرويشد عمى الحدود
األردنية العراقية إلى كندا ،وذلؾ بالرغـ مف الرفض الفمسطيني لتمؾ الصفقة .وتساءؿ عدواف" :ىل عجز
األردف الذي استوعب حوالي ( )600ألف عراقي عف استيعاب ( )280الجئاً فمسطينياً؟" .وأضاؼ :ىل يعقل
أف ت ستوعبيـ كندا رغـ بعدىا آالؼ األمياؿ عف فمسطيف وتعجز الدوؿ العربية عف استيعابيـ؟" (صالح،

وآخروف.)44 :2009 ،
 .1الموقف السوري:
تمثل الموقف السوري بداي ًة في رفض سورية السماح بدخوؿ البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ
إلى أراضييا في الوقت الذي كانت تسمح فيو لممواطنيف العراقييف بدخوؿ أراضييا ،كما تمت اإلشارة.
ومع تجدد األزمة عمى الحدود األردنية ،وخبلؿ زيارتو األولى إلى سورية ،أعمف وزير الخارجية في
الحكومة الفمسطينية العاشرة محمود الزىار أنو تمقى وعداً مف السمطات السورية باستقباؿ الفمسطينييف العالقيف
عمى الحدود العراقية األردنية .وقد جاء العرض السوري مخالفاً لمسياسة السورية السابقة في إغبلؽ الحدود
أماـ الفمسطينييف ،وكانت سورية قد سمحت في السابق لمجموعة مف ( )18فمسطينياً ،ظموا عمى الحدود
السورية العراقية مف  4تشريف األوؿ /أكتوبر حتى  21تشريف الثاني /نوفمبر  ،2005بالتوجو إلى مخيـ
اليوؿ لبلجئيف .لكف ذلؾ لـ يحدث إال بعد مفاوضات مكثفة بيف المفوضية العميا لبلجئيف والسمطات السورية
(سبلمة.)52 :2007 ،
وفي  9أيار /مايو  2006قامت منظمة اليجرة الدولية بنقل أكثر مف ( )250الجئاً فمسطينياً عالقيف
عمى الحدود العراقية األردنية إلى سورية ،ثـ نقمتيـ السمطات السورية إلى مخيـ اليوؿ .وعادت السمطات
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السورية في اليوـ التالي فسمحت بعبور مجموعة أخرى مف ( )37الجئاً فمسطينياً جاءوا مباشرة مف بغداد إلى
الحدود السورية (سبلمة.)52 :2007 ،
وكانت سورية قد دعت مف جيتيا إلى ضرورة الضغط عمى (إسرائيل) إلعادة البلجئيف الفمسطينييف
النازحيف مف العراؽ إلى أراضييـ .غير أنيا سمحت بإقامة مخيمات لبلجئيف الفمسطينييف داخل أراضييا ،كما
سمحت لمبعض منيـ بدخوؿ مدنيا (صالح ،وآخروف.)42 :2009 ،
لكف عموماً كانت الحدود السورية وظمت مغمقة أماـ البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ ،أما
األعداد التي دخمت فكانت حاالت استثنائية وفق تفاىمات معينة ،تـ استيعابيـ في مخيـ اليوؿ الحدودي.
وظمت األوضاع ىكذا حتى سيطرة تنظيـ الدولة عمى منطقة الحدود بيف العراؽ وسورية.
 .3الموقف السوداني:
رغـ أف الدوؿ العربية المجاورة لمعراؽ خاصة األردف وسورية كاف ليا الدور األبرز في التعامل مع
البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ ،إال أف السوداف تعامل مع ىذه القضية مف خبلؿ استعداده الستقباؿ
عدد منيـ ،حيث أشارت مصادر دبموماسية عربية في  28أيموؿ /سبتمبر  2007إلى أف الرئيس السوداني
عمر حسف البشير وافق عمى طمب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الستقباؿ مئات
الفمسطينييف العالقيف عمى جانبي الحدود األردنية والسورية مع العراؽ .وقالت أف البشير وافق عمى ذلؾ لكنو
تريث إلى حيف التشاور مع القيادتيف السورية واألردنية .وأوضحت المصادر أف مستشار الرئيس السوداني
مصطفى عثماف إسماعيل حصل عمى موافقة المسؤوليف السورييف واألردنييف وأف االتصاالت تجري التخاذ
اإلجراءات البلزمة الستقباليـ في السوداف (المصدر نفسو.)45–44 :
وفي  7كانوف الثاني /يناير  ،2008قالت دائرة شؤوف البلجئيف في منظمة التحرير الفمسطينية أنيا
بصدد البدء بإجراءات تنفيذ عممية نقل البلجئيف الفمسطينييف العالقيف عمى الحدود العراقية السورية إلى
السوداف ،بعد حسـ مسألة اإلقامة في العاصمة السودانية الخرطوـ .وأوضح مدير عاـ الدائرة دمحم أبو بكر أف
أفكا اًر طرحت بشأف طبيعة إقامة البلجئيف الفمسطينييف في السوداف والمقدر عددىـ بحوالي ( )2500الجئ.
مشي اًر إلى أف الطرح الغالب يتجو نحو إقامتيـ المؤقتة في مخيـ ،ومف ثـ تحويميـ إلى اإلقامة الدائمة ،بمعنى
توفير المساكف الدائمة والمبلئمة ليـ ،وىو أمر يحتاج إلى فترة لحشد الموارد المالية البلزمة مف المانحيف
األجانب والعرب أيضاً (عربي أونبليف صحيفة الشعب اليومية.)2008/1/7 ،
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كما تحدثت مصادر فمسطينية في  21نيساف /أبريل  2009عف تشكيل الرئيس الفمسطيني محمود
عباس لمجنة تتولى اإلشراؼ عمى نقل البلجئيف الفمسطينييف عمى الحدود العراقية السورية إلى إقميـ كردستاف
والى السوداف .وقالت المصادر أنو تـ االتفاؽ بيف الوفد الفمسطيني والقيادة السودانية عمى نقل البلجئيف
الفمسطينييف مف مخيـ الوليد إلى السوداف وتقديـ كافة التسييبلت ليـ ،ومنحيـ حق التعميـ واإلقامة .وتابعت
المصادر أنو تـ االتفاؽ عمى نقل ( )9000الجئ فمسطيني مف الحدود السورية العراقية إلى السوداف بعد
إجراء كافة معامبلتيـ (صالح ،وآخروف.)38–37 :2009 ،
وكشفت مصادر دبموماسية عربية عف مشروع قرار كاف مف المقرر طرحو عمى القادة العرب في القمة
العربية ،وينص مشروع القرار عمى الترحيب باالتفاقية التي تـ توقيعيا بيف السوداف والجانب الفمسطيني
والمفوضية العميا لبلجئيف ،والتي حددت ترحيل البلجئيف الفمسطينييف المتواجديف عند حدود العراؽ إلى
السوداف لئلقامة المؤقتة ،والعمل عمى منحيـ كافة الحقوؽ واالمتيازات ،والترحيب بالخطوات التي تـ تنفيذىا،
خاص ًة زيارة وفد مف البلجئيف إلى السوداف ،والطمب مف الدوؿ العربية تقديـ العوف ،وتكميف األميف العاـ
متابعة ىذا األمر .وحسب المصادر فإف مشروع القرار ُسحب نظ اًر العتراض السوداف ودوؿ عربية أخرى،
العتبارات عديدة مفضميف أف يتـ األمر بشكل عادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية دوف تشريعو كقرار في
قمة عربية .كما قالت ىذه المصادر أف ىناؾ مخاوؼ مف تكريس ما قد ُيفيـ حوؿ ضياع حق العودة بيذه

الطريقة (المصدر نفسو .)42–41 :وىنا أتساءؿ ىل تبددت المخاوؼ العربية حوؿ ضياع حق العودة بعد تشتت
البلجئيف الفمسطينييف في أكثر مف ( )30دوؿ أجنبية؟

وفي  3شباط /فبراير  ،2010أكد نائب رئيس دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية دمحم
أبو بكر بأف السمطات السودانية وافقت عمى استضافة ( )38الجئاً فمسطينياً جديداً مف مخيـ الوليد عمى
بناء عمى رغبتيـ (شبكة طنجة اإلخبارية.)2010/2/5 ،
الحدود السورية ً
 .4مواقف بعض األطراف العراقية:
حرص الموقف العراقي الرسمي عمى أف يظير في صورة الطرؼ الحريص عمى الفمسطينييف في
العراؽ وتأميف حمايتيـ ضد اعتداءات "بعض الجماعات المسمحة" حسب التوصيف العراقي الرسمي .وفي
ىذا السياؽ قاؿ الرئيس العراقي جبلؿ الطالباني في مؤتمر صحفي مشترؾ مع الرئيس الفمسطيني محمود
عباس في بغداد  5نيساف /أبريل  ،2009إف "الشعب العراقي كاف دوماً وبالرغـ مف تعاقب الحكومات
المختمفة عميو وبالرغـ مف تسمط اإلرىاب والدكتاتورية ،مع الشعب الفمسطيني قمباً وقالباً  ...ويتمنى أف يكوف
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لو دور حقيقي وتاريخي لئلسياـ في تحقيق اليدؼ الذي يناضل مف أجمو الشعب الفمسطيني اليوـ وىو إقامة
الدولة الفمسطينية المستقمة عمى أرض فمسطيف وعاصمتيا القدس الشريف" .وشدد عمى أف العراؽ يقف موقفاً
صمباً وثابتاً في ىذا المجاؿ .لكف بالرغـ مف ىذا الحرص الظاىر عمى الفمسطينييف يؤكد الكثير مف المراقبيف
عمى أف أطرافاً في الحكومة العراقية شاركت وحرضت ضد الوجود الفمسطيني في العراؽ تحت ذرائع مختمفة
(صالح ،وآخروف.)34–33 :2009 ،
وتعميقاً عمى تصريحات الرئيس العراقي والموقف الرسمي العراقي ،البد مف التأكيد عمى ما تمت

اإلشارة إليو في سياؽ ىذه الدراسة مف أف الموقف الرسمي العراقي قد اختمف مف فترٍة إلى أخرى حسب تغير
الحكومات والنظاـ الحاكـ ،كما أف سياسة النظاـ العراقي الحالي تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ لـ
تكف في صالح ىؤالء البلجئيف وال في صالح القضية الفمسطينية عموماً ،وبالتالي فإف مثل ىذه التصريحات
ما ىي إال تغطية عمى ما حدث ويحدث لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ مف انتياكات فاقت كل تصور.
لكف رغـ طبيعة السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف ورغـ ما تعرضوا لو مف انتياكات عمى
أيدي قوى عراقية ،إال أف األمر لـ يخمو مف بعض المواقف العراقية االيجابية خاصة داخل الوسط السني.
وكاف مف ضمف المواقف العراقية المساندة لبلجئيف الفمسطينييف وقضيتيـ موقف الشيخ حارث
الضاري 1أميف عاـ ىيئة عمماء المسمميف العراقية ،والذي استعرض في مقاؿ لو بعنواف (مأساة الفمسطينييف
في العراؽ) بعضاً مما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ مف انتياكاتُ ،منك اًر عمى بعض الفئات
العراقية ما قامت بو مف اعتداءات غير مبررة ،وتجاوزات تجاه ىؤالء البلجئيف الفمسطينييف (الضاري،
.)2005/4/20
كذلؾ إنصافاً البد مف القوؿ بوجود مرجعيات وفئات شيعية عراقية كاف ليا أيضاً مواقف إيجابية إزاء
ما حدث ويحدث لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،لكف تمؾ الفئات والمرجعيات ليس لدييا ثقل وأتباع مؤثروف
في العراؽ (اليوسف .)150 :2007 ،كما دعت أحزاب وتنظيمات سياسية عراقية الحكومة العراقية إلى حماية
الفمسطينييف مف المميشيات المسمحة ،أو تأميف خروجيـ مف الببلد (صالح ،وآخروف.)34 :2009 ،

1حارثسلٌمانالضاري،أمٌنعامهٌبةعلماءالمسلمٌنالعرالٌةسابماً.كانٌمٌمفًالعاصمةاألردنٌةعمانمنذاالحتاللاألمرٌكً
للعراق،وهومنأكبرالمناهضٌنلالحتاللاألمرٌكًولطرٌمةالحكمالحالٌةفًالعراق .
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وفي  22نيساف /أبريل  2006بعث مكتب المرجع الشيعي األعمى في العراؽ آية هللا العظمى عمى
السيستاني رسالة جوابية لوزير شؤوف البلجئيف الفمسطينييف في الحكومة الفمسطينية عاطف عدواف تعقيباً
عمى رسالة كاف قد وجييا في  19نيساف /أبريل إلى السيستاني .جاء في رسالة مكتب السيستاني أنو أكد
م ار اًر وتك ار اًر عمى لزوـ رعاية حقوؽ البلجئيف الفمسطينييف وعدـ التعرض ليـ باألذى ،وأنو أجرى اتصاالت
بالجيات الرسمية ذات العبلقة لحثيـ عمى توفير الحماية ليـ ومنع االعتداء عمييـ وأنو سيواصل العمل في
ىذا االتجاه (موقع مكتب سماحة المرجع الديني األعمى السيد عمي الحسيني السيستاني .)2006/4/22 ،ولبلطبلع عمى
صورة تمؾ الرسالة أنظر المبلحق ممحق رقـ (.)5
وفي  30نيساف /أبريل  2006أصدر السيستاني فتوى تحرـ مياجمة الفمسطينييف وممتمكاتيـ ،وتقوؿ:
"يجب أال تؤذوا الفمسطينييف ،حتى مف كاف منيـ متيماً بجريمة .وعمى السمطات المدنية حماية الفمسطينييف
ومنع مياجمتيـ" .وقد تقيد معظـ الشيعة حسب تقرير ىيومف رايتس ووتش بفتوى السيستاني ،لكف بعض
الجماعات المقاتمة ،التي ترتبط برجاؿ الديف المنافسيف مثل مقتدى الصدر ،لـ تمتزـ دوماً بتمؾ الفتاوى (ىيومف

رايتس ووتش.)30 :2006 ،
وكانت بعض المؤشرات واآلثار وطبيعة االستيداؼ لبلجئيف الفمسطينييف توحي بأف مميشيا جيش
الميدي التابعة لمتيار الصدري تقف خمف الكثير مف االنتياكات التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف .رغـ
أنو كانت ىناؾ قنوات اتصاؿ وعبلقات في الظاىر ودية بيف التيار الصدري وعدد مف الوجياء والشخصيات
الفمسطينية لمحيمولة دوف وقوع مثل ىذه االنتياكات أو التقميل منيا ،كاف أبرزىا ذىاب وفد شعبي فمسطيني
لمنجف ولقاء مقتدى الصدر منتصف عاـ  ،2005إال أف تمؾ التحركات لـ توقف أو تقمل مف استيداؼ
الفمسطينييف (اليوسف .)64 :2007 ،ففي  27تشريف الثاني /نوفمبر  ،2006تـ العثور عمى جثة الشيخ توفيق
عبد الخالق في مستشفى الكاظمية التعميمي وقد ُقتل خنقاً بعد جمده في أجزاء مف جسده وتعذيبو .وكاف الشيخ
قد ترأس الوفد الفمسطيني لزيارة مقتدى الصدر في النجف في  30حزيراف /يونيو  2005عمى أمل عدـ
استيداؼ أتباعو الفمسطينييف ،لكف بعدىا ازدادت األمور سوءاً ،والشواىد كثيرة (المصدر نفسو.)111 :
ثالثاً :مواقف بعض المنظمات العربية الحقوقية:
أبدت العديد مف المنظمات العربية لحقوؽ اإلنساف قمقيا مما تعرض لو البلجئوف الفمسطينيوف في
العراؽ وطالبت الجيات المعنية بالعمل عمى رفع المعاناة عف ىؤالء البلجئيف.
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فقد أعربت المجنة العربية لحقوؽ اإلنساف والتي تتخذ مف العاصمة الفرنسية باريس مق اًر ليا ،عف
تضامنيا ودعميا لبلجئيف الفمسطينييف مف العراؽ في المخيمات الصحراوية الحدودية بيف العراؽ وسورية،
وذلؾ في بياف أصدرتو تضامناً مع البلجئيف المتضرريف مف الحريق الذي نشب في مخيـ التنف في تشريف
األوؿ /أكتوبر  ،2007حيث ضمت المجنة صوتيا لؤلىالي المنكوبيف ،وطالبت الجمعيات الخيرية والحقوقية
والحكومات المعنية والمفوضية العميا لبلجئيف بااللتفات لوضعيـ ،واإلسراع في اتخاذ الخطوات البلزمة لحل
مشكمتيـ التي امتد زمنيا (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد (أ).)2015/7/18 ،
وطالبت المنظمة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في سورية الحكومة العراقية بحماية جميع الفمسطينييف في
العراؽ ،وتقديـ المساعدة الفورية لبلجئيف في مخيمي الوليد والتنف (في المنطقة الحدودية الفاصمة بيف العراؽ
وسورية) ،بما في ذلؾ اإلمدادات المنتظمة والكافية مف الطعاـ والماء والعقاقير والرعاية الطبية .وطالبت
المنظمة المجتمع الدولي بالضغط عمى (إسرائيل) كي تسمح ليؤالء البلجئيف بالعودة إلى موطنيـ األصمي
عمبلً بمقتضى القانوف الدولي وبموجب االتفاقيات الدولية .كما طالبت الواليات المتحدة األمريكية بصفتيا
دولة احتبلؿ في العراؽ بسحب قواتيا مف العراؽ وانياء حالة االحتبلؿ السبب المباشر لخمق مشكمة البلجئيف
سواء فمسطينييف أـ عراقييف ،كما طالبتيا بحماية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ومساعدتيـ .كذلؾ تح ُّمل
دورىا في تقديـ مساعدة فعالة في توطيف البلجئيف الفمسطينييف القادميف مف العراؽ في الواليات المتحدة.
وتوجيت المنظمة إلى الحكومتيف السورية واألردنية لمطالبتيما بالسماح بدخوؿ البلجئيف الفمسطينييف القادميف
مف العراؽ طمباً لمحماية مف االضطياد ،واحتراـ حقوقيـ اإلنسانية وحمايتيا .ودعت المجتمع الدولي واالتحاد
األوروبي والواليات المتحدة خاصة إلى تقديـ مساعدات مالية إلى سورية واألردف إلعانتيما عمى استضافة
البلجئيف الفمسطينييف ،والى المشاركة في حمل عبء مشكمة البلجئيف مف خبلؿ توفير فرص االستيطاف في
بمداف أخرى أماـ ىؤالء البلجئيف (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف-راصد.)2008/9/16 ،
لكف أليس مف الغرابة أف تُطالب منظمة عربية لحقوؽ اإلنساف بتسييل توطيف البلجئيف الفمسطينييف
في الواليات المتحدة وتوفير فرص استيطاف ليـ في بمداف أخرى ،وال تُصر عمى تحمل الدوؿ العربية
لمسؤولياتيا في استيعاب ىؤالء البلجئيف عمى أراضييا ،كذلؾ أف تُطالب بمساعدات مالية لكل مف سورية
واألردف إلعانتيما عمى استضافة البلجئيف الفمسطينييف ،وكأف العائق المالي فقط ىو ما يمنع ىاتيف الدولتيف
مف استضافة البلجئيف الفمسطينييف؟
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رابعاً :تقييم الموقف العربي:
إف أبسط ما يمكف أف ُيوصف بو الموقف العربي سواء الرسمي أو الشعبي بأنو موقف ضعيف وعاجز

ومتخمي عف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،بل ويسير في عكس مصمحتيـ ومصمحة قضيتيـ .واذا كاف
الموقف الرسمي ُيوصف بالعاجز ،فالموقف الشعبي أعجز.
وفي مقابمة لو مع موقع شبكة فمسطيف لمحوار وفي تعميقو عمى الموقف الرسمي العربي قاؿ رئيس
رابطة فمسطينيي العراؽ" :لؤلسف موقف الجانب الرسمي العربي كاف ُمخزياً ،حيث عجزت فيو الدوؿ العربية

واإلسبلمية قاطب ًة" عف استضافة بضعة آالؼ مف البلجئيف ،وأدارت ظيرىا لكل القيـ واألعراؼ ،وأغمقت
الحدود بوجو البلجئيف مما ترؾ المجاؿ لمفوضية البلجئيف لتقوـ بعمميا اإلنساني بنفييـ إلى أصقاع األرض

(شبكة فمسطيف لمحوار .)2013/5/15 ،فيناؾ ما يزيد عف ( )30دولة قد استقبمت البلجئيف الفمسطينييف عمى
أراضييا منيا استراليا وفنمندا وتشيكيا وتركيا والواليات المتحدة وبريطانيا وسويس ار وايطاليا وفرنسا ونيوزيمندا
ودوؿ أخرى غيرىا .وكما قاؿ أحد البلجئيف الذيف قبمت بيـ الب ارزيل "لقد كانت غابات األمازوف أحف عمينا
مف الصحراء العربية" .وكيف ُيعقل أف يرفض العرب استقباؿ الفمسطينييف تحت شعار بات متيالكاً وممسوخاً
وىو الحفاظ عمى اليوية الوطنية الفمسطينية؟ .والسؤاؿ الذي يطرح نفسو بقوة ىل يكوف ذلؾ عبر إرساليـ إلى
الشتات والمنافي مبتعديف آالؼ الكيمومترات عف حمـ عودتيـ ،أـ في بقائيـ في المخيمات التي تفتقر
لممستويات الدنيا مف العيشة الكريمة؟ .أو كما يبرر "المعتدلوف والممانعوف العرب" وىـ في ىذا سواء يجب أف
تبقى المعاناة الفمسطينية قائمة كي ال تموت القضية (أبو السعود.)2009/5/23 ،
وقد طرحت الدوؿ العربية أنيا إنما تقصد بسياساتيا جميعاً تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،بما في ذلؾ
عدـ منحيـ جنسياتيا المحافظة عمى حقوقيـ السياسية ومنع ذوبانيـ وبالتداعي إىدار حقيـ في العودة،
والحفاظ عمى مبدأ المسؤولية اإلسرائيمية والدولية عف مشكمتيـ .ىذه الدوؿ افترضت أف تحسيف حياة البلجئيف
الفمسطينييف وظروؼ مع يشتيـ في ظل واقع المجوء ذاتو ،يمكنو أف يؤدي إلى زواؿ حق العودة أو الوىف في
متابعتو (زقوت ،وآخروف .)196 :2007 ،والغريب أف الكل يسكتوف عمف جرى تشتيتيـ إلى أمريكا البلتينية أو
إلى أمريكا أو إلى أوروبا ،ومف ثـ تجنسييـ .فالبلجئ الفمسطيني إف ذىب إلى أوروبا وأمريكا وتجنس وذاب
ىناؾ ،فبل بأس في األمر ،أما عند الدوؿ العربية ،فيذا غير ممكف .أي أننا أماـ خطة (دالت) 1جديدة تدفع
بالبلجئيف الفمسطينييف إلى أوروبا (الدمحمي.)2015/10/19 ،

1

خطةدالت،خطةصهٌونٌةلتهجٌرالالجبٌنالفلسطٌنٌٌن(راجعماذكرفًالفصلاألول).
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ٍ
بقصد أو بغير قصد ،كانت تعمـ أو لـ تكف،
لكف ميما يكف مف أمر فالمحصمة أف الدوؿ العربية
ٍ
وبشكل فعاؿ في تشتيت البلجئيف الفمسطينييف بعيداً عف
وسواء بمحض إرادتيا أو رغماً عنيا ،شاركت
فمسطيف وبشكل يتعارض مع حمـ عودتيـ ،ويتعارض مع الشعارات التي كانت ترفعيا تمؾ الدوؿ دوماً حوؿ
زعميا دعـ القضية الفمسطينية والحفاظ عمى حق عودة البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ في فمسطيف.

215

المبحث الثالث
المواقف اإلقميمية والدولية من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق
اء عمى المستوى اإلقميمي أو الدولي جانب النأي بالنفس وعدـ التدخل في
اتخذت غالبية الدوؿ سو ً
قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .وحتى تمؾ الدوؿ التي كانت ليا مواقف بارزة مف األزمة العراقية
عموماً اىتمت بممفات أخرى كانت مف وجية نظرىا ومف منظور مصمحتيا أكثر أىمية مف قضية البلجئيف
الفمسطينييف .حتى الدوؿ التي كانت ليا مواقف خاصة بقضية البلجئيف الفمسطينييف لـ تكف مواقفيا تخدـ
قضية ىؤالء البلجئيف ،بل عمى العكس مف ذلؾ ساىمت في تعميق أزمتيـ .خاص ًة في غمرة البحث عف
حموؿ إنسانية كاف ليا آثار سياسية عميقة األثر عمى مستقبل قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ.
أوالً :المواقف اإلقميمية:
باستثناء الموقف اإليراني الذي كاف لو بالغ األثر عمى البلجئيف الفمسطينييف وقضيتيـ ،لـ تُسجل أية
مواقف ذات أىمية تجاه تمؾ القضية ،إال ذلؾ الموقف المتواضع مف قبل تركيا التي استوعبت عمى أراضييا
أعداد قميمة مف البلجئيف الفمسطينييف الذيف فروا باتجاه الحدود التركية .وظل الموقف اإلقميمي تجاه قضية
البلجئيف الفمسطينييف أشبو بما يمكف أف ُيسمى "موقف البل موقف".
 .1الموقف اإليراني:
دأبت إيراف والقيادات اإليرانية عمى أال تدخر فرص ًة إال وأعمنت فييا عف دعميا ووقوفيا إلى جانب
القضية الفمسطينية ،حيث لـ تترؾ منب اًر إعبلمياً إال وأعمنت مف خبللو عف ىذا الموقف الثابت .وكانت
القيادات اإليرانية تصدح دوماً بتصريحاتيا وكمماتيا النارية ضد (إسرائيل) والواليات المتحدة األمريكية
"الشيطاف األكبر" حسب الوصف اإليراني المشيور.
إال أف واقع الحاؿ في العراؽ يؤكد أف إيراف لـ تبذؿ أي جيد يذكر لرفع المعاناة عف البلجئيف
الفمسطينييف ،بل عمى العكس مف ذلؾ ،فقد كانت المميشيات الشيعية المدعومة مف إيراف عمى رأس الجيات
التي كانت تستيدؼ البلجئيف الفمسطينييف ،وفي أحياف كثيرة بالتناوب مع أو جنباً إلى جنب مع قوات
"الشيطاف األكبر".
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وحسب (الياشمي ،)2009 ،فإنو منذ تسمـ الطائفيوف الحكـ في العراؽ بدأت أعماؿ العنف الطائفي
عمى أيدي المميشيات الطائفية وتحديداً مميشيات جيش الميدي وفيمق بدر ومف دربتيـ إيراف .وقد مارست ىذه
المميشيات أعماؿ القتل عمى اليوية بحق البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وتيجيرىـ مف منازليـ ومناطق
سكناىـ ،ومارست شتى حمبلت التنكيل والتصفيات بحقيـ (الياشمي .)2009/7/29 ،وفي الوقت الذي كانت
فيو إيراف تحتفل باليوـ العالمي لمقدس كانت المميشيات الشيعية المدعومة مف إيراف تحاصر مجمع البمديات
لبلجئيف الفمسطينييف مستيدفة إياه بقذائف الياوف (الجئ فمسطيني مف العراؽ.1)2016/12/19 ،
ٍ
بشكل مطرد
وقد سبق الحديث في الفصل الثالث عف التدخل والنفوذ اإليراني في العراؽ ،وكيف ازداد
خاصة بعد انتياء فترة مجمس الحكـ االنتقالي وتنصيب حكومة عراقية طائفية يسيطر عمييا الشيعة ،كذلؾ
مف خبلؿ انتشار المميشيات المسمحة التي في مجمميا تديف بالوالء والتمويل إليراف.
في ظل ىذا الوضع كاف باستطاعة إيراف – إف كانت معنية بشكل جدي – أف تفعل الكثير مف أجل
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ والتخفيف مف معاناتيـ .وبيذا الصدد ليس أقل مف الضغط عمى المميشيات
المسمحة إليقاؼ استيدافيا لبلجئيف كحد أدنى .لكف يبدو أف التخندؽ الطائفي إليراف واصطفافيا إلى جانب
الشيعة في العراؽ قد فرض عمييا أف تكوف داعمة ليـ فيما يقوموف بو ال أف تضغط عمييـ .ورغـ أنو لـ يكف
إليراف مواقف معمنة ضد الوجود الفمسطيني في العراؽ ،أو أي تصريحات ُمباركة أو مشجعة لمسياسة العراقية
تجاه البلجئيف الفمسطينييف وما حدث مف انتياكات بحقيـ ،إال أف إيراف بحكـ موازيف القوى الجديدة في
العراؽ وبحكـ ما تتمتع بو مف نفوذ تتحمل – بعد كل مف الواليات المتحدة األمريكية والحكومة العراقية –
جزًءا كبي اًر مف المسؤولية عما حدث لبلجئيف الفمسطينييف.
 .2الموقف التركي:
مف خبلؿ متابعة األحداث خبلؿ األزمة العراقية يتبيف أف تركيا  -وحاليا في ذلؾ كحاؿ بقية الدوؿ
عمى المستوى اإلقميمي  -لـ تُوؿ اىتماماً ممحوظاً ،ولـ يكف ليا موقفاً بار اًز تجاه قضية البلجئيف الفمسطينييف
في العراؽ .حيث كانت اىتمامات تركيا فيما يتعمق بجارتيا العراؽ تنصب عمى الوضع الكردي ومسألة
الحدود أكثر مف اىتماميا بموضوع البلجئيف الفمسطينييف .لذا جاء الموقف التركي متواضعاً ،ولـ يخرج عف
السماح ألعداد مف البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ بدخوؿ األراضي التركية ،كذلؾ طريقة تعاطي
تركيا مع البلجئيف الفمسطينييف الذيف وصموا إلييا.
1

ممابلةشخصٌةأجراهاالباحثبتارٌخ 2516/12/19معأحدالالجبٌنالفلسطٌنٌٌنالعابدٌنمنالعراق.

212

وقد سبق الحديث بأف مصادر كشفت في  3أيموؿ /سبتمبر  ،2009أف تركيا تستعد الستضافة
( )200عائمة مف البلجئيف الفمسطينييف مف العالقيف عمى الحدود العراقية – السورية ،وعف وصوؿ
مجموعات مف البلجئيف الفمسطينييف توزعوا بالعشرات بيف المدف التركية.
وقد عانى البلجئوف الفمسطينيوف الفاريف مف العراؽ إلى تركيا مف الوضع القانوني ،فالدولة تمنحيـ
بناء عمى قبوليـ الجئيف مف قبل األمـ المتحدة ،لكنيا ال تسمح ليـ بالعمل ،أما األمـ المتحدة
اإلقامة ً
(مفوضية البلجئيف) فبل تقدـ ليـ أي نوع مف أنواع الدعـ .وبالنسبة لمكاف السكف فتحدده الدولة بخيارات بيف
( ) 5محافظات تركية غير رئيسية ،إضافة إلى شرط ذىاب البلجئ إلى قسـ الشرطة مرتيف في األسبوع
لتوقيع واثبات وجوده في المدينة ،أما اإلعانة الصحية فقد أوقفتيا المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف عنيـ رغـ
أف العبلج في تركيا مكمف جداً .وفيما يخص والي المدينة فيقدـ إعانة مادية بسيطة لمعوائل الفقيرة .وألنيـ
ممنوعوف مف العمل كما أفاد أحد البلجئيف ىناؾ ،فإنيـ يضطروف لمعمل بشكل غير قانوني وفي األعماؿ
الشاقة البعيدة عف عيوف الشرطة ،في مخازف التحميل والتفريغ ،وفي أعماؿ البناء الشاقة ،وفي كراجات غسل
السيارات (مشينش.)2012/11/5 ،
وقد باشرت الجمعية التركية لمتضامف مع فمسطيف – فيدار في مقرىا بإسطنبوؿ إحصاء البلجئيف
الفمسطينييف النازحيف مف سورية والعراؽ ،وذلؾ بيدؼ تنظيـ الوضع القانوني ليـ في تركيا كمقدمة لتسوية
أوضاعيـ ،ودعت فيدار كافة البلجئيف الفمسطينييف القادميف مف سورية والعراؽ إلى اإلسراع في التسجيل
تمييداً لحصوليـ عمى اإلقامة ،وتمنت فيدار تعاطي الحكومة التركية االيجابي مع ىذه القضية التي مف
شأنيا التخفيف مف معاناة الفمسطينييف .يذكر أف تفاىماً أُبرـ برعاية سفارة فمسطيف وجمعية فيدار ،مع دمحم
مرتضى يتش مستشار رئيس الوزراء التركي لشؤوف البلجئيف لحل مشكمة اإلقامة لمفمسطينييف النازحيف مف
سورية والعراؽ (ترؾ برس.)2016/2/9 ،
ثانياً :المواقف الدولية:
باستثناء كل مف موقف الواليات المتحدة األمريكية صانعة األزمة العراقية ،وموقف األمـ المتحدة
وتحديداً المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف والتي كاف ليا نشاطيا عمى المستوى اإلنساني ،واضافة لمواقف
الدوؿ التي وافقت عمى استيعاب أعداد مختمفة مف البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ عمى أراضييا،
فإنو لـ يكف ىناؾ أية مواقف دولية بارزة يمكف الحديث عنيا .واقتصرت المواقف الدولية مف قضية البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ عمى تمؾ المواقف التي صدرت عف بعض المنظمات الحقوقية واإلنسانية.
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 .1موقف الواليات المتحدة األمريكية:
الواليات المتحدة األمريكية ىي الفاعل األساسي ،والعامل الرئيسي في صناعة األزمة العراقية ،وبالتالي
فإف آثار تمؾ األزمة وتداعياتيا عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ىي المسؤولة عنيا بالدرجة األولى واف
كاف االستيداؼ واالنتياكات التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ في غالبيا حدثت نتيجة

السياسات العراقية ٍ
وبأيد عراقية.

وحسب (أبو السعود )2009 ،فقد اعتبرت قوات االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ الفمسطينييف عمى أنيـ
حمفاء النظاـ العراقي السابق .وكانت معاممتيا ليـ تقوـ عمى ىذا األساس (أبو السعود .)2009/5/23 ،لذلؾ لـ
يكف موقف الواليات المتحدة وقواتيا المحتمة لمعراؽ تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ يقتصر عمى غض
الطرؼ عما كاف يحدث لبلجئيف الفمسطينييف نتيجة السياسات العراقية ،بل شاركت قوات االحتبلؿ األمريكي
في استيدافيـ والتعرض ليـ ولتجمعاتيـ أيضاً .ناىيؾ عف ما ىو أىـ مف ذلؾ وىو أف السياسة األمريكية في
العراؽ ىي التي خمقت األزمة العراقية بكل مكوناتيا ومظاىرىا السياسية واألمنية واالقتصادية ،ومف ضمنيا
النظاـ السياسي العراقي والقوى العراقية األخرى التي اكتوى الفمسطينييف بنارىا وبنار سياساتيا تجاىيـ.
المقررة والحاكمة الفعمية في العراؽ
فمقد خضع العراؽ بكاممو الحتبلؿ عسكري أمريكي ،فكانت القوة ُ
ليست الحكومة العراقية ،بل سمطة االحتبلؿ .وباعتبار الواليات المتحدة سمطة احتبلؿ فإنيا مسؤولة عف
إعادة النظاـ واألمف في العراؽ واالستقرار واليدوء ،وتأميف االحتراـ والحماية لمسكاف المدنييف ،وحظر أعماؿ
الترحيل أو اإلبعاد أو الفصل القسري الفردي والجماعي لسكاف العراؽ المحتميف ،ولعل عدـ وفاء القوات
األمريكية بيذه االلتزامات ،بل والضموع بالتغطية والحماية لقوات و ازرة الداخمية العراقية ومميشياتيا الطائفية
والتي تعبث بأمف الفمسطيني وتذيقو العذاب والقتل والتعذيب والتشريد ،يستوجب المسؤولية القانونية الدولية
(قبعة.)84–83 :2007 ،
ومارست قوات االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ شتى أنواع االنتياكات واالعتداءات بحق البلجئيف
الفمسطينييف ،مف اضطياد وترويع وقتل واعتقاالت عشوائية عمى اليوية (صالح ،وآخروف .)20 :2009 ،وقد
أوردت المصادر الكثير مف األمثمة عمى االعتداءات واالنتياكات التي ارتكبتيا قوات االحتبلؿ األمريكي بحق
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .نذكر بعضاً منيا عمى سبيل المثاؿ:
 وقع االعتداء األوؿ عمى الفمسطينييف بعد سقوط بغداد بأسابيع قميمة ،حيث ىاجـ جنود أمريكيوف مبنىالسفارة الفمسطينية في بغداد ،وحطموا أبوابيا وصادروا وثائق ومعمومات فييا (المختار،)2015/8/7 ،
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واعتقموا القائـ بأعماؿ السفارة ،وعدد مف موظفييا الذيف استمر اعتقاليـ ألكثر مف عاـ في أـ قصر
(صالح ،وآخروف .)20 :2009 ،وكانت قوات االحتبلؿ األمريكية ونظ اًر لحالة االنفبلت األمني التي
أعقبت سقوط بغداد مباشرة قد طوقت جميع السفارات في بغداد وذلؾ بغرض الحماية ،إال السفارة
الفمسط ينية التي تـ تطويقيا مف أجل اقتحاميا واعتقاؿ مف فييا بمف فييـ نجاح عبد الرحمف القائـ
بأعماؿ السفارة الفمسطينية (أبو زيد .1)2016/12/17 ،ويأتي اقتحاـ السفارة الفمسطينية منذ األياـ األولى
لبلحتبلؿ ليدلل عمى أف استيداؼ الفمسطينييف لـ يكف رد فعل عمى أعماؿ قاـ بيا الفمسطينيوف ولكف
كانت المبادرة باالستيداؼ مف القوات األمريكية وفق أجندة معدة سمفاً (الجئ فمسطيني مف العراؽ،

.2)2016/12/19
 كما قصفت القوات األمريكية أكبر مجمع لمفمسطينييف في منطقة البمديات بقنابل عنقودية وصواريخر كبيرة في بعض الشقق والسيارات التي احترقت مع ما فييا مف أثاث منزلي (اليوسف،
ألحقت أض ار اً

.)14 :2007
 واعتقمت ىذه القوات دمحم أحمد عباس (أبو العباس) أميف عاـ جبية التحرير الفمسطينية ،الذي توفي في 9نيساف /أبريل  2004في المعتقبلت األمريكية (صالح ،وآخروف.)21 :2009 ،
 وفي  6كانوف األوؿ /ديسمبر  2004طوقت قوات االحتبلؿ األمريكية المجمع السكني لمفمسطينييف فيالبمديات بأكثر مف ( )70مدرعة وآلية ودبابة ،واقتحمت نادي حيفا والمحبلت التابعة لو مع تكسيرىا،
واليبلؿ األحمر الفمسطيني بطريقة مروعة واحتجزت كل مف كاف فيو والمارة لعدة ساعات (أكثر مف
 100شخص) في قاعة تابعة لمنادي (اليوسف .)25 :2007 ،حيث داىمت ىذه القوات مقر الييئة
الوطنية الفمسطينية في العراؽ واعتقمت عدد مف أعضائيا وطاردت والحقت آخريف ،وعمى إثرىا تـ
تدمير واتبلؼ ومصادرة جميع محتويات الييئة ،واالعتداء عمى بيت الطفل الفمسطيني وجمعية المرأة
الفمسطينية وروضة وحضانة حيفا ومركز الحاسوب ،ثـ توالت بعد ذلؾ سمسة مف االعتداءات بحق
البلجئيف الفمسطينييف مف قبل قوات االحتبلؿ األمريكي (صالح ،وآخروف.)21 :2009 ،
 وفي فجر األحد  12تشريف الثاني /نوفمبر  2006طوقت قوة أمريكية كبيرة مجمع البمديات ،واقتحمتعدداً مف الشقق ،واعتقمت ( )9فمسطينييف بينيـ ( )3نساء ،كما قامت تمؾ القوات بسرقة أمواؿ وحمي
مف بعض الشقق ،وضرب النساء والرجاؿ .وفي اليوـ التالي قامت قوات أمريكية بمياجمة تجمع
1
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الفمسطينييف في منطقة بغداد الجديدة واعتقمت ( )6فمسطينييف ،مع االعتداء عمى بعض النساء
وتفتيشيف وتكسير األثاث (اليوسف.)109–107 :2007 ،
 .2موقف المفوضية العميا (السامية) لشؤون الالجئين:UNHCR 1
منذ اتفاؽ العراؽ مع وكالة األونروا عاـ  ،1950وقياـ الحكومة العراقية بتقديـ الخدمات ليـ ،منذ ذلؾ
الحيف لـ يكف ىناؾ أي مؤسسات أو جمعيات دولية تقدـ أي خدمات لبلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .لكف
بعد عاـ  1990بدأت المفوضية العميا (السامية) لشؤوف البلجئيف باألمـ المتحدة العمل .واقتصرت ميمتيا
عمى االىتماـ بالفمسطينييف المبعديف مف الكويت ،حيث قدمت ليـ مساعدات ال تتعدى مساعدة تموينية مرة
وبناء عمى طمب منظمة التحرير الفمسطينية بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ  2003وطرد العائبلت
كل عاـ.
ً
الفمسطينية مف منازليا قدمت المفوضية مساعدات لممخيـ الفمسطيني الذي أقيـ في نادي حيفا .وشممت
المساعدات ( )400خيمة وبناء مرافق صحية ليا وخزانات لمياه الشرب وبناء مخزف .وساىمت مع دائرة
شؤوف البلجئيف في السفارة الفمسطينية بإحصاء الفمسطينييف في العراؽ ،وأسكنت نحو ( )360عائمة مف
العائبلت الفمسطينية المطرودة والتي كانت تسكف عمى حساب الحكومة العراقية (الجباريف .)2007/2/10 ،ولـ
يقتصر موقف المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف عمى ذلؾ خاصة بعدما تطورت األحداث وتفاقمت أوضاع
البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بعد موجات االستيداؼ التي تعرضوا ليا.
وبحثاً عف حموؿ دائمة ،بادرت المفوضية بدورىا ،باستقطاب انتباه الرأي العاـ الدولي نحو الوضع
الصعب في العراؽ ،فأصدرت مناشدات ومذكرات وببلغات متعددة ،ناشدت فييا العديد مف الدوؿ العربية
لقبوؿ أعداد مف البلجئيف الفمسطينييف ،ولو بصفة مؤقتة ،حتى يتسنى ليـ العودة الطوعية لمعراؽ .كما قامت
المفوضية باتصاالت دبموماسية مكثفة مع العديد مف الدوؿ العربية و(إسرائيل) بحثاً عف حل إنساني (نويصر،

.)18 :2009
وعمى صعيد جيود المفوضية لحماية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ بعد ازدياد موجات العنف كتب
أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لبلجئيف في األمـ المتحدة إلى الرئيس العراقي جبلؿ الطالباني يوـ 14
أيار /مارس  2006معب اًر عف قمقو جراء تصاعد العنف ضد البلجئيف الفمسطينييف ،وخاص ًة في ظل
"محدودية قدرة قوات األمف العراقية عمى توفير حماية فاعمة" ،ودعا إلى إقامة مكتب خاص لحماية البلجئيف
الفمسطينييف مف العنف (ىيومف رايتس ووتش.)29 :2006 ،
1
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وفي مطمع نيساف /أبريل  2006قالت المفوضية أنيا لـ تتمق رداً عمى الخطاب الذي أرسمو المفوض
السامي لشؤوف البلجئيف أنطونيو غوتيرس منتصف آذار /مارس  2006إلى الرئيس العراقي ،كما لـ تستطع
المفوضية ترتيب لقاء مع المسؤوليف العراقييف لمناقشة معاناة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ (موقع مركز أنباء

األمـ المتحدة.)2006/4/4 ،
كما حاولت المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف مرتيف ،تشجيع (إسرائيل) عمى السماح بعودة البلجئيف
الفمسطينييف مف العراؽ .وكانت المرة األولى عاـ  ،2003حيث كاف موضوعيا ( )6أو ( )8الجئيف
فمسطينييف ترطبيـ صبلت مباشرة بغزة .أما المرة الثانية فكانت عاـ  2006عندما قدمت المفوضية
لػ(إسرائيل) قائمة بالبلجئيف الفمسطينييف الذيف تربطيـ صبلت مباشرة بغزة ممف كانوا عالقيف عمى الحدود
األردنية العراقية ،لكف (إسرائيل) رفضت في المرتيف طمب المفوضية السماح لبلجئيف الفمسطينييف بدخوؿ غزة
(ىيومف رايتس ووتش.)40 :2006 ،
وفي  3تشريف الثاني /أكتوبر  2006عبرت المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف باألمـ المتحدة عف قمقيا
عمى حياة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ .وقالت جنيفر باجونيس  ،Jennifer Pagonisالمتحدثة باسـ
المفوضية في جنيف في تصريح ليا" :إف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ يفتقدوف لمحماية ويواجيوف مشاكل
جدية في الحصوؿ عمى بطاقات ىوية شخصية ،وما زالوا ىدفاً لممضايقات المستمرة والتيديد والخطف
والقتل" ،وأشارت إلى "حالة الذعر التي سادت أوساط البلجئيف عقب تسميـ مسمحيف لتيديدات مكتوبة لعدد
مف الفمسطينييف ،وأف كثير منيـ حاوؿ الفرار نتيجة تمؾ التيديدات" (صالح ،وآخروف.)45 :2009 ،
وأثناء مشاركتيا في ورشة عمل حوؿ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ُعقدت في راـ هللا بتاريخ 21

شباط /فبراير  2007أفادت ميشيل الفارو مسؤولة ممف الحماية في المفوضية العميا لشؤوف البلجئيف بأف
 UNHCRتعمل لحماية الفمسطينييف في العراؽ وأنيا منظمة إنسانية تساىـ في خدمات الصحة والتعميـ

واصدار بطاقات اليوية ،وتوفر الحماية لمفمسطينييف بعد طردىـ مف بغداد في المخيمات الحدودية مثل
الرويشد ،وتقدـ ليـ الماء والغذاء والرعاية الصحية .وقالت" :بحثنا في إمكانية نقل الفمسطينييف في العراؽ إلى
قطاع غزة والضفة الغربية ،وفيما إذا كاف مف الممكف استيعابيـ في المناطق المجاورة لمعراؽ ،أو إعادة
توطينيـ واستيعابيـ في أماكف أخرى مف العالـ ،إف الميـ بالنسبة لممفوضية ىو ضماف أمف ىؤالء البلجئيف"
(دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية.)23–22 :2007 ،
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وفي  15أيار /مايو  2007تحدثت جنيفر باجونيس  ،Jennifer Pagonisالمتحدثة باسـ المفوضية
في جنيف عف األوضاع التي يحياىا البلجئوف الفمسطينيوف في ظل نقص المرافق الصحية في مخيـ الوليد
والمخيمات األخرى عمى الحدود السورية العراقية ،وذكرت أف منظمات اإلغاثة الدولية بما فييا مفوضية
شؤوف البلجئيف ال ُيسمح ليا بالبقاء بشكل دائـ في المخيـ وذلؾ ألسباب أمنية .وقالت" :نريد السماح ليؤالء
البلجئيف بدخوؿ سورية لتمقي العبلج ،ولكف المشكمة تكمف في رفض الدوؿ السماح ليـ بالدخوؿ وتوفير

الرعاية الطبية ليـ .نريد مف سورية أو أي بمد آخر باستيعابيـ حتى تستوعبيـ دولة أخرى" (صالح ،وآخروف،

.)46–45 :2009
وفي  14تشريف األوؿ /أكتوبر  2008ناشدت األمـ المتحدة دوؿ العالـ توفير مأوى لنحو ()3,000
الجئ فمسطيني تقطعت بيـ السبل في الصحراء العراقية منذ ما يزيد عمى سنتيف .وقالت المفوضية العميا
لشؤوف البلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة إف ما يقرب مف نصف ىؤالء البلجئيف الذيف يعيشوف في مخيميف عند
الحدود العراقية السورية بحاجة لرعاية طبية عاجمة ،أو يخشوف االضطياد في حاؿ عودتيـ إلى العراؽ .وقاؿ
المتحدث باسـ المفوضية روف ردموند  Ron Redmondفي مؤتمر صحفي" :ظروؼ المعيشة بالمخيميف
الحدودييف صعبة لمغاية وغير آمنة ومستمرة في التدىور .ويواجو البلجئوف درجات ح اررة قاسية وعواصف
رممية عمى نحو منتظـ" ،وأردؼ قائبلً" :تدعو المفوضية مجدداً لخطوات عاجمة مف البمداف التي يمكنيا إعادة
التوطيف في شتى أنحاء العالـ" (المصدر نفسو.)46 :
وىكذا نرى كيف أف المفوضية العميا لبلجئيف والتي تتبع األمـ المتحدة تتنكر حتى لمق اررات التي
صدرت عنيا ،وتدعو إلى إعادة توطيف البلجئيف الفمسطينييف في شتى أنحاء العالـ حسب تصريحات ردموند،
بدال مف أف تتمسؾ بتنفيذ القرار  194الصادر عف األمـ المتحدة في كانوف األوؿ /ديسمبر ،1948
والقاضي بعودة البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ التي ُىجروا منيا .لكف كما ىو معموـ فإف ق اررات األمـ

المتحدة ما كاف منيا في صالح العرب ،فيو لئلعبلـ وليس لمتطبيق.

يقوؿ أسعد عبد الرحمف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في كتابو (قضية البلجئيف
الفمسطينييف)" :رغـ أف قضية البلجئيف الفمسطينييف ما زالت تتحصف بق اررات مرجعية دولية ومرجعية قانونية
تكرس حقوقيـ األساسية والسياسية واإلنسانية ،إال أف تمؾ الق اررات (رغـ تجديدىا سنوياً ومنذ النكبة في العاـ
 )1948لـ تكتسب قوة التنفيذ مف األمـ المتحدة" (عبد الرحمف.)409 :2002 ،
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ثالثاً :مواقف بعض منظمات حقوق اإلنسان الدولية:
اقتصرت مواقف منظمات حقوؽ اإلنساف الدولية بطبيعة الحاؿ وكالعادة في مثل ىذه القضايا عمى
إصدار التقارير ،وتحميل المسؤوليات ،وعمى إطبلؽ المناشدات والمطالبات والتوصيات ،وفيما يمي أبرز ىذه
المواقف:
 .1منظمة مراقبة حقوق اإلنسان:H.R.W 1
أصدرت منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف ىيومف رايتس ووتش ( )Human Rights Watchتقري اًر في
 10أيار /مايو  2003بعنواف "الفرار مف العراؽ" ،يقع في ( )22صفحة ،تناولت فيو بالتفصيل االنتياكات
التي تعرض ليا البلجئوف واألجانب في العراؽ والمعاممة التي تمقونيا لدى وصوليـ األردف ،بما فييـ
البلجئيف الفمسطينييف ىناؾ .كما حثت المنظمة الواليات المتحدة األمريكية وحمفاءىا عمى منع انتياكات
حقوؽ اإلنساف ضد جموع السكاف المستضعفيف في العراؽ ،ومف بينيـ البلجئيف الفمسطينييف وغيرىـ مف
المغتربيف (كيواف.)150 :2007 ،
كما أصدرت منظمة ىيومف رايتس ووتش في عاـ  2006تقري اًر آخر بعنواف "ال مفر ،الوضع الخطير
لمفمسطينييف في العراؽ" .جاء ىذا التقرير في ( )48صفحة ،وتحدث بالتفصيل عف أوضاع البلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ بعد االحتبلؿ األمريكي عاـ  ،2003ورصد الكثير مف أشكاؿ االنتياكات
واالعتداءات التي تعرضوا ليا حتى عاـ ( 2006ىيومف رايتس ووتش ،)2006 ،وقد وجيت المنظمة مف خبلؿ
ىذا التقرير العديد مف التوصيات إلى كل مف السمطات العراقية ،بما فييا و ازرة الداخمية وو ازرة اليجرة
والميجريف ،والى الواليات المتحدة والقوات متعددة الجنسيات في العراؽ ،والى حكومات األردف وسورية وباقي
دوؿ المنطقة ،والى حكومة (إسرائيل) ،والى مكتب مفوض األمـ المتحدة السامي لبلجئيف ،والى المانحيف
والمجتمع الدولي .حيث دعت المنظمة جميع ىذه األطراؼ كل حسب موقعو ومسؤولياتو توفير الحماية
لبلجئيف الفمسطينييف ووقف جميع أشكاؿ االنتياكات بحقيـ ومعاقبة مرتكبييا ،وضماف عدـ تعرضيـ لئلبعاد
القسري ،كذلؾ فتح الحدود أماـ الفاريف منيـ مف العراؽ ،وضماف معاممة الجيات الحكومية ليـ في الدوؿ
التي لجأوا إلييا  -ضمف حدود كل دولة  -معاممة كريمة ،واحتراـ حقوقيـ اإلنسانية بما فييا حقيـ في
االنتقاؿ داخل البمد المضيف .وفي ظل عدـ وجود حل لقضية البلجئيف الفمسطينييف عموماً ،طالبت المنظمة
( إسرائيل) بالسماح لبلجئيف الفمسطينييف الذيف ليـ صبلت مباشرة بقطاع غزة بالعودة إلى المناطق التي
1

 منظمةمرالبةحموقاإلنسان،هٌومنراٌتسووتش،سبكالتعرٌؾبهافًالفصلالثالث،فًالحاشٌةالسفلٌةلصفحة.125
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تديرىا السمطة الوطنية الفمسطينية ،كذلؾ عمى الدوؿ المانحة االلتزاـ بواجبيا القانوني واإلنساني في المساىمة
بتحمل المسؤولية مف خبلؿ تقديـ الدعـ المالي واإلنساني لنشاطات حماية ومساعدة البلجئيف الفمسطينييف
الفاريف مف العراؽ (ىيومف رايتس ووتش.)7–5 :2006 ،
 .2منظمة العفو الدولية:1
صدر عف منظمة العفو الدولية تقري اًر بعنواف "العراؽ :ارتكاب انتياكات لحقوؽ اإلنساف ضد البلجئيف
الفمسطينييف" ،حيث بيف ىذا التقرير انتياكات حقوؽ اإلنساف التي ارتُكبت بحق البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ منذ الغزو األمريكي عاـ  .2003ويسمط التقرير الضوء عمى "تقاعس" الحكومة العراقية والقوة المتعددة
الجنسيات عف العمل مف أجل حمايتيـ (الجمعية الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف–راصد.)2007/10/1 ،
وقاؿ مالكوـ سمارت مدير برنامج الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في منظمة العفو الدولية بأف "الحكومة
العراقية والقوة المتعددة الجنسيات يجب أف تفعل كل ما في وسعيا مف أجل توفير الحماية ألولئؾ الذيف
يتعرضوف لمخطر في العراؽ ،ومنيـ البلجئوف الفمسطينيوف الذيف يزداد حصارىـ ،ويتعيف عمى الحكومات
األخرى توسيع نطاؽ برامجيا الخاصة بإعادة التوطيف وتسريعيا؛ مف أجل مساعدة ىذه الفئة المستضعفة
بشكل خاص" .ودعت منظمة العفو الدولية الحكومتيف السورية واألردنية إلى السماح لبلجئيف الفمسطينييف
بدخوؿ أراضييما ،ودعت المجتمع الدولي برمتو إلى المساعدة في إعادة توطيف الفمسطينييف بما يتماشى مع
التزاماتو الدولية (المصدر نفسو).
وىكذا فإف التوطيف الذي عارضو الفمسطينيوف لعشرات السنيف ،أصبح بسبب السياسات العربية واغبلؽ
الدوؿ العربية لحدودىا في وجو البلجئيف الفمسطينييف ،مطمباً إنسانياً ممحاً تطالب بو المنظمات الدولية كحل
لمشكمتيـ.
 .3المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان:2
اعتبر المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف طمب الحكومة السويدية مف البلجئيف الفمسطينييف
العودة إلى العراؽ "انتياكاً الستحقاقيـ وصف البلجئ ،وخطأً جوىرياً تقوـ بو حكومة السويد إزاء ىؤالء
األشخاص" ،ودعا المرصد الحكومة السويدية إلى توفير الممجأ اآلمف والحماية البلزمة لبلجئيف الفمسطينييف
1

منظمةالعفوالدولٌة،منظمةدولٌةؼٌرربحٌةٌمعممرهافًلندن،أسسهااالنجلٌزيبٌتربٌنٌسن،أخذتعلىعاتمهاالدوراألهمفًحماٌةحموق
اإلنسانوتركزنشاطهاعلىالسجناءخاصة،فهًتسعىلتحرٌرسجناءالرأي،وتعرضالمنظمةبشدةعموبةاإلعداموالتعذٌبأوأيشكلآخرمن
العموباتؼٌراإلنسانٌةأوالمعاملةالمهٌنةللسجناء.
2
المرصداألورومتوسطًلحموقاإلنسان،سبكالتعرٌؾبهفًالفصلالرابعفًالحاشٌةالسفلٌةلصفحة.161
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القادميف مف العراؽ ،وأف تنظر بعيف العطف إلى حالتيـ في ضوء التيديد الذي قد تتعرض لو حياتيـ في
حاؿ عودتيـ إلى العراؽ ،وأف تمنحيـ وصف البلجئ وال تطردىـ مف أراضييا ،استناداً إلى المادة ( )33مف
االتفاقية الخاصة بوضع البلجئيف ( ،)1951والتي نصت عمى أنو "ال يجوز ألية دولة متعاقدة أف تطرد
الجئاً أو ترده بأية صورة مف الصور إلى حدود األقاليـ التي تكوف حياتو أو حريتو ميددتيف فييا" (موقع

فمسطيف اآلف بوابتؾ إلى الحقيقة .)2015/9/13 ،وكانت وكالة اليجرة السويدية كما أشرنا قد امتنعت ولسنوات عف
منح تصاريح إقامة لبلجئيف الفمسطينييف ،وطمبت منيـ الحكومة السويدية العودة إلى العراؽ.
تقييم المواقف المختمفة من قضية الالجئين الفمسطينيين في العراق:
لـ ترؽ المواقف الفمسطينية والعربية والدولية إلى مستوى معاناة البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ
وخطورة قضيتيـ .ومف ىنا امتازت مواقف السمطة الفمسطينية والفصائل مرو اًر بالمواقف العربية والدولية
بالتقصير ،واقتصرت عمى وضع القضية في مجرد قالب إنساني ييدؼ إلى تخفيف المعاناة أو ترحيميا مؤقتاً
دوف تقديـ حموؿ جذرية (صالح ،وآخروف.)47 :2009 ،
فقد ساىمت المواقف الفمسطينية والعربية والدولية  -إما مف خبلؿ ضعفيا (الموقف الفمسطيني) أو مف
خبلؿ سمبيتيا (المواقف العربية والدولية)  -في االتجاه نحو الحل اإلنساني لمقضية ،والذي بدوره عمق مف
أزمة ىؤالء البلجئيف .فعمى الرغـ مف إنقاذ آالؼ البلجئيف الفمسطينييف مف الموت أو االستيداؼ إال أف
المحصمة كانت تعميق أزمتيـ مف خبلؿ تشتيتيـ في شتى أصقاع األرض.
وفي تعميقو عمى الموقف الفمسطيني والعربي قاؿ أبو عمي مقبل 1عضو المجمس الوطني الفمسطيني:
"أريد أف أسجل بأف الموقف الفمسطيني كاف مستيتر ،ولـ يخرج عف إطار االستنكار والشجب والندب،...
والموقف العربي أكثر سخافة مف الموقف الفمسطيني" (دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية:2007 ،

.)25
فيبلحع الغياب الواضح لمواقف الحكومات ،وأغمب المواقف إنما ىي
أما بالنسبة لمموقف الدولي ُ

مواقف لمنظمات دولية وليس لحكومات .حيث كانت الحكومات تتعاطى مع قضية البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ ليس بوصفيا قضية ذات خصوصية ،وانما في إطار األزمة العراقية ككل ،وكجزء مف حالة الفمتاف

1

 أبوعلًممبل،عضوالمجلسالوطنًالفلسطٌنً.فًكلمةلهأثناءمشاركتهفًورشةعملبعنوان"الالجبونالفلسطٌنٌونفًالعراق"نظمتها
دابرةشؤونالالجبٌنبمنظمةالتحرٌرفً21شباط/فبراٌر.2557
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األمني السائد ،كذلؾ الصراع الطائفي السني الشيعي ،وبالتالي لـ توؿ ىذه القضية القدر المستحق مف
االىتماـ.
فرغـ أف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية في جوانب منيا كانت جزء
ٍ
بشكل خاص،
مف حالة أعـ وأشمل ،لكف كما أوضحنا سابقاً فإف الفمسطينييف في العراؽ كانوا مستيدفيف
وليذا فإف النظر إلى قضيتيـ كجزء مف الحالة العراقية وحسب ،ما ىو إال تجاىل مقصود لقضيتيـ وأبعادىا
المختمفة.
وحتى الدوؿ التي كاف ليا مواقف متعمقة بالسماح ألعداد مف البلجئيف بالمجوء اإلنساني إلى أراضييا،
ورغـ أف ظاىر األمر ىو موقف إنساني ،إال أنو في المحصمة حمقة مف حمقات المؤامرة اليادفة إلى إعادة
تيجير وتشتيت البلجئيف الفمسطينييف ،وال أظف أف أي مف تمؾ الدوؿ ال يعي النتائج المترتبة عمى ذلؾ.
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الخاتمة:
في ضوء األحداث والمآالت التي آلت إلييا قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،والتي تـ الحديث
عنيا مفصبلً خبلؿ الفصل الرابع مف ىذه الدراسة ،وبعد أف تـ في ىذا الفصل (الخامس واألخير) رصد أىـ
المواقف مف قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،تبيف لنا مدى ضعف وعجز الموقف الفمسطيني
(الرسمي والفصائمي والشعبي) ،كذلؾ سمبية الموقف العربي الذي كاف في مجممو في عكس مصمحة البلجئيف
الفمسطينييف وق ضيتيـ ،كذلؾ غياب الموقف الدولي الفاعل باستثناء بعض الدوؿ والمنظمات التي كاف ليا
مواقف عمى المستوى اإلنساني.
وساىمت المواقف المختمفة  -مف خبلؿ ضعفيا أو سمبيتيا  -في االتجاه نحو الحل اإلنساني لمقضية،
والذي بدوره عمق مف أزمة ىؤالء البلجئيف .فعمى الرغـ مف إنقاذ آالؼ البلجئيف الفمسطينييف مف الموت أو
االستيداؼ ،إال أف المحصمة كانت تعميق أزمتيـ مف خبلؿ تشتيتيـ في شتى أصقاع األرض.
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خاتمة الدراسة
وفي ختاـ ىذه الدراسة وبعد أف تـ التعرؼ عمى الجذور التاريخية لقضية البلجئيف الفمسطينييف في
العراؽ ،والوقوؼ عمى أوضاعيـ قبل األزمة العراقية ،وبعد التعرؼ عمى األزمة التي تعرض ليا العراؽ بعد
الغزو واالحتبلؿ األمريكي وطبيعة ومظاىر تمؾ األزمة ،ثـ الوقوؼ عمى السياسة العراقية تجاه البلجئيف
الفمسطينييف في ظميا ،وبياف آثار تمؾ األزمة وتداعياتيا عمى البلجئيف الفمسطينييف في الع ارؽ وقضيتيـ،
وبعد أف تـ رصد أىـ المواقف مف ىذه القضية ،خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا:
النتائج:
 .1رغـ ظيور مشكمة البلجئيف الفمسطينييف كنتيجة مباشرة لمنكبة ،إال أنيا كانت نتاج عشرات السنيف مف
التخطيط والمكر الصييوني.
 .2كاف لممجازر واإلرىاب الصييوني في ظل العجز العربي ،العامل األىـ واألبرز في تشريد البلجئيف
الفمسطينييف الذيف لـ يدخروا وسيمة ممكنة لمدفاع عف أرضيـ ووطنيـ في ظل الفجوة الكبيرة في ميزاف
القوة بينيـ وبيف العصابات الصييونية.
 .3بدأت الخطط والمشاريع الصييونية الرامية إلى تيجير وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ منذ مطمع القرف
العشريف ،واستمرت إلى ما بعد قياـ (دولة إسرائيل) ،ولـ تُسقط مف حسابات المخططيف الصياينة حتى
ٍ
وقت قريب.
 .4إف الطريقة التي تـ نقل البلجئيف الفمسطينييف مف خبلليا إلى العراؽ عاـ  ،1948وبقرار مف الحكومة
العراقية التي كانت تربطيا في ذلؾ الوقت عبلقات مع بريطانيا ،ليطرح تساؤالت حوؿ احتمالية تورطيا
في مسألة تيجير وتوطيف الفمسطينييف في العراؽ.
ُ .5بولغ كثي اًر في الحديث عف االمتيازات التي كاف يحصل عمييا البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،وعف
العيش الرغيد الذي كانوا يعيشونو في ظل النظاـ العراقي السابق ،ومع ذلؾ تبقى فترة حكـ الرئيس

صداـ حسيف ،الفترة الذىبية لبلجئ الفمسطيني في العراؽ مقارن ًة بغيرىا ،ومقارن ًة بأوضاع البلجئيف
الفمسطينييف في الساحات العربية األخرى .إال أف سنوات الحصار الذي ُفرض عمى العراؽ كانت
األكثر قسوة عمى البلجئيف الفمسطينييف.
 .6كانت األوضاع االقتصادية لمعراؽ ،كذلؾ طبيعة األنظمة العراقية الحاكمة ،وطريقة تعاطييا مع
القضية الفمسطينية ،ودرجة مقاومتيا لمتدخبلت الخارجية ،إضاف ًة لموضع السياسي واألمني في العراؽ،
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أىـ المحددات التي أثرت عمى السياسات العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ خبلؿ العقود
الماضية.
 .7تسبب الغزو واالحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ  2003في أزمة شاممة ومعقدة ،طالت جميع مكونات
المجتمع العراقي.
 .8كانت الييمنة األمريكية عمى العراؽ ،وتنصيب نظاـ سياسي عراقي طائفي يتماشى مع السياسات
األمريكية ،وازدياد التدخل والنفوذ اإليراني في العراؽ ،مرو اًر بالفوضى واالنفبلت األمني وانتشار
المميشيات المسمحة ،وصوالً إلى الحرب األىمية الطائفية ،أىـ مظاىر األزمة العراقية الناتجة عف
االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ.
 .9كانت السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ في ظل األزمة العراقية أشبو ما تكوف
بسياسة التطيير العرقي ،حيث كاف التيجير القسري ،وشتى أنواع وأساليب القتل والبطش والتنكيل،
والتضييق وسوء المعاممة ،أبرز معالـ السياسة العراقية تجاه البلجئيف الفمسطينييف ،ناىيؾ عف حمبلت
غطاء ومحركاً الرتكاب المزيد مف االعتداءات واالنتياكات بحقيـ.
التحريض والتشكيؾ التي شكمت
ً
 .10شاركت أطراؼ عدة في استيداؼ البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،وتتحمل قوات األمف العراقية
إضافة إلى المميشيات الشيعية المنتشرة في العراؽ المسؤولية عف الغالبية العظمى مف حوادث
االستيداؼ التي تعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف ،ذلؾ باإلضافة إلى قوات االحتبلؿ األمريكي التي
كانت تشاركيـ أحياناً أو تتناوب معيـ في أحياف أخرى.
 .11كاف مف أىـ آثار األزمة العراقية عمى البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ أف دفعوا فاتورة باىظة مف
الضحايا والمصابيف والمعتقميف والميجريف ،وعاشوا في ٍ
جو مف الرعب وانعداـ األمف في ظل مجتمع
كاره ليـ ،مما خمق أوضاعاً دفعت أكثرىـ باتجاه الفرار مف العراؽ بحثاً عف األمف واألماف المفقوديف.
 .12كاف مف أىـ آثار األزمة عمى البلجئيف أف ُىجر معظميـ وتتشتتوا في أكثر مف ( )30دولة أجنبية

بعد أف أُغمقت الدوؿ العربية في وجوىيـ ،مما يطرح تساؤالت حوؿ جدية الدعاوى العربية بالوقوؼ إلى
جانب البلجئيف الفمسطينييف والقضية الفمسطينية ،والحفاظ عمى حق العودة لبلجئيف الفمسطينييف.

 .13رغـ أف المزاج العاـ في العراؽ وفي ظل الحكومات الطائفية وحمبلت التحريض ىو مزاج كاره
لموجود الفمسطيني ومشجع عمى استيداؼ الفمسطينييف وتيجيرىـ ،إال أف ىذا ال يتعارض مع ُمسممة
ثابتة تتمثل في وجود مخططات صييو -أمريكية تيدؼ إلى إعادة تيجير وتشتيت البلجئيف

الفمسطينييف في العراؽ وخارجو.
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 .14حتى لو لـ يكف تيجير البلجئيف الفمسطينييف وتشتيتيـ ىدفاً مف أىداؼ السياسة العراقية ،فيو بطبيعة
الحاؿ كاف نتيجة حتمية ليذه السياسة ،مما يدلل عمى أف تمؾ السياسة كانت في جزٍء ٍ
كبير منيا ما
ىي إلى دور ضمف سياسات اآلخريف .وىـ ببل شؾ أصحاب المصمحة في إعادة تيجير الفمسطينييف
وتشتيتيـ.
 .15كشفت األحداث والمآالت التي آلت إلييا قضية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ عف ضعف وعجز
الموقف الفمسطيني ( الرسمي والفصائمي والشعبي) ،كذلؾ سمبية الموقف العربي الذي كاف في مجممو
في عكس مصمحة البلجئيف الفمسطينييف وقضيتيـ ،كذلؾ غياب الموقف الدولي الفاعل باستثناء بعض
الدوؿ والمنظمات التي كانت ليا مواقف عمى المستوى اإلنساني.
 .16ساىمت المواقف المختمفة  -مف خبلؿ ضعفيا أو سمبيتيا  -في االتجاه نحو الحل اإلنساني
لمقضية ،والذي بدوره عمق مف أزمة ىؤالء البلجئيف .فعمى الرغـ مف إنقاذ آالؼ البلجئيف الفمسطينييف
مف الموت أو االستيداؼ ،إال أف المحصمة كانت تعميق أزمتيـ مف خبلؿ تشتيتيـ في شتى أصقاع
األرض.
 .17تتشاطر كل مف الواليات المتحدة األمريكية  -صانعة األزمة العراقية ،والسبب األساسي في كل ما
لحق بالعراؽ مف أزمات  ، -وكل مف الحكومة العراقية ومميشياتيا المسمحة ،باإلضافة إلى إيراف -
الداعـ والمموؿ األساسي لممميشيات المسمحة في العراؽ -المسؤولية عف كل ما لحق بالبلجئيف
الفمسطينييف مف ويبلت .لكف ىذا ال ُيعفي باقي األطراؼ المتفرجة (فالمتفرج عمى الجريمة مشارؾ

فييا ،والساكت عف الحق شيطاف أخرس).
التوصيات:

لـ أرغب في اإلكثار مف التوصيات ،فالكتب والدراسات والمقاالت التي سبقتني في ىذا الموضوع مميئة
بالتوصيات التي لـ تجد ليا وعمى مدار سنو ٍ
ات آذاناً صاغية وال عقوالً واعية وال جيوداً ساعية ،بل استقرت
ٍ
توصيات سوى لمجانب
في مثواىا األخير بيف صفحات الكتب وعمى أرفف المكتبات ،لذا فإنو ليس لي مف

الفمسطيني.
 العمل بشكل سريع عمى توحيد التمثيل الفمسطيني فيما يتعمق بالبلجئيف الفمسطينييف حتى ال تتبعثر
الجيود.
 متابعة أوضاع مف تبقى مف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،كذلؾ مف تبعثروا خارجو ،مف خبلؿ
تفعيل اليياكل الفمسطينية العاممة في كل مكاف لئلشراؼ عمى شؤونيـ.
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 التعامل بشكل أكثر جدية مع قضايا البلجئيف الفمسطينييف ،خاصة في ىذه الفترة العصيبة التي
يمروف بيا في أكثر مف مكاف .حتى ال تتكرر مأساة البلجئيف في العراؽ مع غيرىـ مف البلجئيف.
 العمل مع كافة الجيات المعنية في العراؽ وباقي الدوؿ المضيفة لبلجئيف الفمسطينييف لمتأكيد عمى
نيميـ جميع الحقوؽ التي أقرتيا األعراؼ والقوانيف العربية والدولية وضماف الحماية واألماف ليـ في
جميع أماكف تواجدىـ.
 أىمس في آذاف كافة الجيات الفمسطينية المعنية مذك اًر إياىا بأف ىناؾ حوالي ( )20أسرة مف
البلجئيف الفمسطينييف الفاريف مف العراؽ تمكنوا منذ سنوات مف الوصوؿ إلى غزة ،وأنيـ يعيشوف
أوضاعاً صعبة ،فكيف سنطالب اآلخريف بأف يحفظوا حقوؽ البلجئ الفمسطيني بينما ال نحفظيا
نحف؟.

227

المالحق


ملحك رلم ()2
خريطة قرى قضاء حيفا

مقطع مف خريطة فمسطيف الجغرافية التاريخية "جسر العودة" ،تصميـ بشير حمد ( )2012دار الكتب الوطنية والمكتبات ،و ازرة
الثقافة الفمسطينية.

228

ممحق رقم ()2
منشورات باسـ سرايا يوـ الحساب
إنذار الفمسطينييف الساكنيف دور الشؤوف بالرحيل

المصدر( :اليوسف.)79 :2007 ،

229

ممحق رقم ()3
تيديد باسـ كتائب أحرار العراؽ
إنذار الفمسطينييف في منطقة الطوبجي مغادرة العراؽ خبلؿ ( )10أياـ

المصدر( :اليوسف)84 :2007 ،
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ممحق رقم ()4
الفتة باسـ "ذوي شيداء مجزرة بغداد الجديدة"
تطالب بطرد الفمسطينييف مف العراؽ

المصدر( :اليوسف.)37 :2007 ،
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ممحق رقم ()5
رسالة مكتب المرجع الشيعي السيستاني
رسالة موجية إلى وزير شؤوف البلجئيف في السمطة الوطنية الفمسطينية

المصدر( :موقع مكتب سماحة المرجع الديني األعمى السيد عمي الحسيني السيستاني)2006/4/22 ،
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الوثائق:
 .1تيديد باسـ كتائب أحرار العراؽ ( :)2006/5/27إنذار الفمسطينييف في منطقة الطوبجي مغادرة
العراؽ خبلؿ ( )10أياـ( ،اليوسف.)84 :2007،
 .2خريطة قرى قضاء حيفا ،مقطع مف خريطة فمسطيف الجغرافية التاريخية "جسر العودة" ،تصميـ بشير
حمد ( )2012دار الكتب الوطنية والمكتبات ،و ازرة الثقافة الفمسطينية.
 .3رسالة مكتب المرجع الشيعي السيستاني ( :)2006/4/24رسالة موجية إلى وزير شؤوف البلجئيف
في السمطة الوطنية الفمسطينية( ،موقع مكتب السيستاني.)2006/4/22،
 .4الفتة باسـ "ذوي شيداء مجزرة بغداد الجديدة" ( :)2005/5تطالب بطرد الفمسطينييف مف العراؽ،
(اليوسف.)37 :2007،
 .5منشورات باسـ سرايا يوـ الحساب ( :)2006/3/23إنذار الفمسطينييف الساكنيف دور الشؤوف
بالرحيل( ،اليوسف.)79 :2007،
ثانياً :المقابالت الشخصية:
 .1أبو زيد ،مازف ( :)2016/12/17مقابمة شخصية مع الدكتور مازف أبو زيد ،مدير عاـ المخيمات
بمنظمة التحرير الفمسطينية ،غزة  -فمسطيف.
 .2الجئ فمسطيني مف العراؽ ( :)2016/12/19مقابمة شخصية مع أحد البلجئيف الفمسطينييف
العائديف مف العراؽ ،غزة  -فمسطيف.

ثالثاً :المعاجم والموسوعات:
 .1بدوي ،أحمد زكي ( :)1989معجـ المصطمحات السياسية والدولية إنجميزي -فرنسي -عربي ،ط،1
دار الكتاب المصري ،القاىرة؛ دار الكتاب المبناني ،بيروت.
 .2بوابة فمسطيف القانونية (____) :قاموس المصطمحات السياسية ،بوابة فمسطيف القانونية.
 .3خميل ،أحمد خميل ( :)1999معجـ المصطمحات السياسية والدبموماسية عربي -فرنسي -إنكميزي،
ط ،1دار الفكر المبناني لمطباعة والنشر ،بيروت -لبناف.
 .4عبد الكافي ،إسماعيل عبد الفتاح (____) :الموسوعة الميسرة لممصطمحات السياسية (عربي-
إنجميزي) ،كتب عربية. WWW.kotobarabia.com ،
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 .5الكيالي ،عبد الوىاب ( :)1983موسوعة السياسة ،الجزء الثالث ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت.
 .6الواعي ،توفيق يوسف ( :)2007المصطمحات السياسية ،ط ،1شروؽ لمنشر والتوزيع ،المنصورة.
رابعاً :الكتب العربية والمترجمة:
 .1تمراز ،والء ( :)2010حياة البلجئيف الفمسطينييف في الدوؿ العربية في ضوء ق اررات الجامعة
العربية ،ورقة بحثية ،أوراؽ عمل مؤتمر حق العودة بيف الق اررات الدولية والق اررات العربية ،ط،1
منشورات جمعية منتدى التواصل بدعـ مف المساعدات الشعبية النرويجية ( ،)NPAغزة – فمسطيف.
 .2جبارة ،تيسير ( :)1998تاريخ فمسطيف ،ط ،1دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف -األردف.
 .3حساوي ،نجوى مصطفى ( :)2008حقوؽ البلجئيف الفمسطينييف بيف الشرعية الدولية والمفاوضات
الفمسطينية -اإلسرائيمية ،ط ،1مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت.
 .4الحسف بف طبلؿ ( :)2004مستقبل حل قضية البلجئيف الفمسطينييف بيف الواقع والقانوف وآليات
تطبيقيا ،ط ،1مركز دراسات وأبحاث البلجئيف ،عماف – األردف.
 .5حمداف ،عبد المجيد ( :)2009إطبللة ( )2عمى القضية الفمسطينية ،المركز الفمسطيني لقضايا
السبلـ والديمقراطية.
 .6الحوراني ،عبد هللا (أ) ( :)2010فمسطيف في حياة صداـ حسيف ،ط 1المركز القومي لمدراسات
والتوثيق ،غزة – فمسطيف.
 .7الحوراني ،عبد هللا (ب) ( :)2010لماذا نكتب  ..ولمف؟ رؤية لموضع العراقي ،ط ،1المركز القومي
لمدراسات والتوثيق ،غزة – فمسطيف.
 .8دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية ( :)2007ورشة عمل :البلجئوف الفمسطينيوف في
العراؽ ،دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية ،2007/2/21 ،غرفة تجارة وصناعة راـ
هللا.
 .9الريس ،ناىض ( :)2000البلجئوف الفمسطينيوف تاريخ وحقائق واحصاءات ،حممة استحقاؽ العودة،
فمسطيف.
 .10زريق ،إيميا ( :)1997البلجئوف الفمسطينيوف والعممية السممية ،ترجمة محمود شريح ،ط ،1مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،بيروت.
 .11زعيتر ،أكرـ ( :)1955القضية الفمسطينية ،دار المعارؼ ،مصر.
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 .12زقوت ،ناىض خميس ( :)2015المجوء واالضطياد البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ -1948
 ،2010ط ،1دار دجمة لمنشر والتوزيع ،عماف -األردف.
 .13زقوت ،ناىض؛ وآخروف ( :)2007أوراؽ عمل المؤتمر الفكري والسياسي لمدفاع عف حق العودة
 14 -12أيار/مايو  ،2006ط،1

التجمع الشعبي الفمسطيني لمدفاع عف حق العودة ،غزة-

فمسطيف ،المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،طرابمس -ليبيا.
 .14سرحاف ،باسـ ( :)2005تحوالت األسرة الفمسطينية في الشتات دراسة سوسيولوجية مقارنة ،ط،1
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت.
 .15سعيد ،إدوارد ( :)2007إسرائيل ،العراؽ ،الواليات المتحدة ،ط ،1دار اآلداب لمنشر والتوزيع،
بيروت -لبناف.
 .16سعيد ،إدوارد؛ وآخروف ( :)2003البلجئوف الفمسطينيوف حق العودة ،ط ،1مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت.
 .17سبلمة ،ساجي ( :)2008البلجئوف الفمسطينيوف في الدوؿ المضيفة تباينات الواقع والمشكبلت،
ُذكر في :أبو شمالة ،عبد الرحمف (محرر) :البلجئوف الفمسطينيوف قضايا مقارنة ،معيد إبراىيـ أبو
لغد ،بيرزيت – فمسطيف.
 .18سبلمة ،سعيد ( :)2007البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ نبذة تاريخية واحصائيات ،ورقة بحثية،
ورشة عمل :البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية،
 ،2007/2/21غرفة تجارة وصناعة راـ هللا.
 .19سمور ،إبراىيـ ( :)2009البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ومؤامرة المصير المجيوؿ ،ورقة بحثية،
مؤتمر البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ بيف الواقع والحموؿ ،جامعة القدس،2008/3/23-22 ،
عيادة القدس لحقوؽ اإلنساف ،القدس -فمسطيف.
 .20سويد ،محمود ( :)1996العروبة وفمسطيف حوار شامل مع قسطنطيف زريق ،ط ،1مؤسسة
الدراسات الفمسطينية ،بيروت.
 .21سويمـ ،حساـ ( :)2006إسرائيل وغزو العراؽ ،مركز اإلعبلـ العربي ،الجيزة -مصر.
 .22سيدىـ ،إدوارد (_____) :مشكمة البلجئيف العرب ،كتب قومية.
 .23سيمونز ،جيف ( :)2003استيداؼ العراؽ العقوبات والغارات في السياسة األمريكية ،ط ،1مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
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 .24صافي ،خالد ( :)2007مشاريع توطيف البلجئيف الفمسطينييف ،ورقة بحثية ،أوراؽ عمل المؤتمر
الفكري والسياسي لمدفاع عف حق العودة  14 -12أيار/مايو  ،2006ط ،1التجمع الشعبي
الفمسطيني لمدفاع عف حق العودة ،غزة -فمسطيف ،المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب
األخضر ،طرابمس -ليبيا.
 .25عامر ،دمحم عبد المنعـ ( :)2002اإلرىاب الصييوني ومأساة البلجئيف الفمسطينييف ،المكتبة
األكاديمية ،القاىرة.
 .26عبد الدايـ ،عبد هللا ( :)2000نكبة فمسطيف عاـ  1948أصوليا وأسبابيا وآثارىا السياسية والفكرية
واألدبية في الحياة العربية ،ط ،2دار الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت.
 .27عبد الرحمف ،أسعد ( :)2002قضية البلجئيف الفمسطينييف (حق العودة والتعويضات  ...أـ ...
خازوؽ وجزرات) ،ط ،1مطبعة الندى ،عماف.
 .28العقاد ،صبلح ( :)1998المشرؽ العربي المعاصر ،مكتبة األنجمو المصرية.
 .29العموجي ،عبد الكريـ ( :)2010الجيش العراقي في الحربُ ،ذكر في :فرج ،أحمد زكريا (محرر):
حرب  1948ونكبتيا ،ط ،1مكتبة اإليماف ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.
 .30عمي ،ياسر ( :)2009أولست إنساناً؟ المجازر اإلسرائيمية بحق الشعب الفمسطيني ،محسف صالح؛
مريـ عيتاني (محرراف) ،مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت -لبناف.
 .31عيتاني ،مريـ؛ مناع ،معيف ( :)2010معاناة البلجئ الفمسطيني ،مركز الزيتونة لمدراسات
واالستشارات ،بيروت -لبناف.
 .32قبعة ،كماؿ ( :)2007البدائل القانونية لحماية البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،ورقة بحثية ،ورشة
عمل البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،دائرة شؤوف البلجئيف بمنظمة التحرير الفمسطينية،
 ،2007/2/21غرفة تجارة وصناعة راـ هللا.
 .33قدسية ،لبيب ( :)1997البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،مركز البلجئيف والشتات الفمسطيني
(شمل) ،راـ هللا -فمسطيف.
 .34كتف ،ىنري ( :)1999قضية فمسطيف ،ترجمة رشدي األشيب ،ط ،1و ازرة الثقافة الفمسطينية،
فمسطيف.
 .35كريـ ،محمود ( :)2010أوضاع البلجئيف والنازحيف الفمسطينييف وحق العودة ووكالة الغوث
والمعاممة الدولية لممشكمة ،ط ،1مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.
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 .36المبيض ،أشرؼ ( :)2010الموقف العربي تجاه مسألة تجنيس البلجئيف الفمسطينييف ،ورقة بحثية،
أوراؽ عمل مؤتمر حق العودة بيف القرارات الدولية والق اررات العربية ،ط ،1منشورات جمعية منتدى
التواصل بدعـ مف المساعدات الشعبية النرويجية ( ،)NPAغزة – فمسطيف.
 .37محروس ،منى ( :)2010ثورتي مصر والعراؽُ ،ذكر في :فرج ،أحمد زكريا (محرر) :حرب 1948
ونكبتيا ،ط ،1مكتبة اإليماف ،مكتبة جزيرة الورد ،القاىرة.
 .38مركز عكا لمدراسات اإلسرائيمية ( :)2014نظرة عمى تنظيـ الدولة اإلسبلمية الجذور -اإلطار
الفكري -إعبلف الخبلفة -موقف عمماء السنة ،مركز عكا لمدراسات اإلسرائيمية.
 .39مصالحة ،نور ( :)2003إسرائيل وسياسة النفي الصييونية والبلجئوف الفمسطينيوف ،ترجمة عزت
الغزاوي ،المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار ،راـ هللا -فمسطيف.
 .40مصالحة ،نور الديف ( :)1992طرد الفمسطينييف مفيوـ "الترانسفير" في الفكر والتخطيط
الصييونييف  ،1948 -1882ط ،1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيروت.
 .41مصعب ،جميل ( :)2003فمسطينيو الشتات في العراؽُ ،ذكر في :الحمد ،جواد؛ الرشداف ،عبد
الفتاح (محرراف) :مستقبل البلجئيف الفمسطينييف وفمسطينيي الشتات ،ط ،2مركز دراسات الشرؽ
األوسط ،عماف -األردف.
 .42مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف ( :)1997حالة البلجئيف في العالـ  1998 -97برنامج
عمل نسائي ،ط ،1مركز األىراـ لمترجمة والنشر ،القاىرة.
 .43المياجر ،دمحم كاظـ ( :)1997الفقر في العراؽ قبل وبعد حرب الخميج ،األمـ المتحدة ،نيويورؾ.
 .44مؤسسة الدراسات الفمسطينية ( :)2003فمسطيف تاريخيا وقضيتيا ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية.
 .45النبياني ،عبد الرحيـ ( :)2007مقدمة كتاب فمسطينيو العراؽ بيف الشتات والموت ممخص
االنتياكات التي تعرض ليا الفمسطينيوف عمى أيدي قوات االحتبلؿ والمميشيات الطائفية ،لجنة الدفاع
عف عقيدة أىل السنة في فمسطيف.
 .46نويصر ،رضواف ( :)2009دور المفوضية السامية لشؤوف البلجئيف فيما يتعمق بالبلجئيف
الفمسطينييف في العراؽ ،ورقة بحثية ،مؤتمر البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ بيف الواقع والحموؿ،
جامعة القدس ،2008/3/23-22 ،عيادة القدس لحقوؽ اإلنساف ،القدس -فمسطيف.
 .47اليافاوي ،ناصر ( :)2010الموقف العربي مف مسألة تنقل البلجئيف الفمسطينييف ،بيف الدوؿ
العربية ،ورقة بحثية ،أوراؽ عمل مؤتمر حق العودة بيف الق اررات الدولية والق اررات العربية ،ط،1
منشورات جمعية منتدى التواصل بدعـ مف المساعدات الشعبية النرويجية ( ،)NPAغزة – فمسطيف.
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 .48اليوسف ،أحمد ( :)2007فمسطينيو العراؽ بيف الشتات والموت ممخص االنتياكات التي تعرض
ليا الفمسطينيوف عمى أيدي قوات االحتبلؿ والمميشيات الطائفية ،لجنة الدفاع عف عقيدة أىل السنة
في فمسطيف.

خامساً :الرسائل العممية:
 .1أبو عطيوي ،سمماف دمحم ( :)2012االجتياح العراقي لمكويت وتداعياتو عمى القضية الفمسطينية
( ،)1993 -1990رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .2أبو عيده ،دياب دمحم ( :)2015الطائفية والصراع السياسي في العراؽ ( ،)2013 -2003رسالة
ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة – فمسطيف.
 .3العبيدي ،عبد الرحمف عبد الكريـ ( :)2011العبلقات العراقية  -اإليرانية في ظل االحتبلؿ األمريكي
لمعراؽ  ،2011 -2003رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط.
 .4كنعاف ،إيراف حسف ( :)2014العراؽ في السياسة األمريكية مف  ،2006 -1990رسالة ماجستير،
مكتبة الجامعة األردنية.

سادساً :الدراسات والتقارير:
 .1أبو السعود ،صادؽ ( :)2009/5/23البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ورحمة البحث عف منافي
جديدة ،ورشة عمل " 61عاماً  ....والنكبة مستمرة" ،مركز القدس لمدراسات السياسية.
 .2صالح ،محسف؛ وآخروف ( :)2009تقرير معمومات ( )12البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ ،مركز
الزيتونة لمدراسات واالستشارات ،بيروت – لبناف.
 .3عطواف ،خضر عباس ( :)2011النظاـ السياسي في العراؽ :بيف اإلصبلح والشرعية رؤية تحميمية
في ضوء نيج التظاىر في العاـ  ،2011المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة –
قطر.
 .4عمرو ،نعماف ( :)2007أثر مشاريع التوطيف اإلسرائيمية عمى حق العودة لمفمسطينييف ،جامعة
القدس المفتوحة – منطقة الخميل التعميمية.
 .5ماكوفسكي ،ديفيد ( :)2001البلجئوف الفمسطينيوف في سوريا والعراؽ دراسة سبلـ الشرؽ األوسط،
مجمة الشؤوف الخارجية األمريكية ،مركز جنيف لمدراسات اإلسرائيمية ،عماف – األردف.
 .6مركز صناعة الفكر لمدراسات واألبحاث ( :)2015/2/28أوراؽ سياسية " 1تنظيـ الدولة" النشأة
واألفكار ،وحدة الدراسات مركز صناعة الفكر لمدراسات واألبحاث . fikercenter
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 .7مركز معمومات األمف القومي ( :)1999البلجئوف الفمسطينيوف واقع ومستقبل دراسة خاصة ،مركز
معمومات األمف القومي ،مكتب مستشار الرئيس لؤلمف ،السمطة الوطنية الفمسطينية ،منظمة التحرير
الفمسطينية.
 .8المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا ( :)2016تقرير حوؿ المعتقميف الفمسطينييف في
السجوف العراقية ،المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا.
 .9النابمسي ،كرمة ( :)2006سجبلت فمسطينية :نحو وضع األسس وتحديد االتجاىات تقرير مشروع
سيفيتاس ،ط ،1كمية نفيمد ( )Nuffield Collegeفي جامعة أكسفورد.
 .10ىيومف رايتس ووتش ( :)2006ال مفر الوضع الخطير لمفمسطينييف في العراؽ ،ىيومف رايتس
ووتش ). )HUMAN RIGHTS WATCH

سابعاً :الدوريات:
 .1تراغي ،شيري ( :)2011دور جماعة الصحوة في حماية النازحيف والعائديف في العراؽ ،نشرة
اليجرة القسرية ،العدد  ،37آذار /مارس  ،2011مركز دراسات البلجئيف ،جامعة أكسفورد ،صفحة
.15 -14
 .2الجبوري ،خمف رمضاف ( :)2007السيادة في ظل االحتبلؿ ،مجمة دراسات إقميمية ،العدد  6السنة
 ،3كانوف الثاني /يناير  ،2007مركز الدراسات اإلقميمية جامعة الموصل.
"جحر األرنب" :بحثاً عف تاريخ "داعش" ،مجمة المستقبل العربي،
 .3جرجس ،فواز ( :)2016في ُ
العدد  ،446نيساف /أبريل  ،2016صفحة .51 -33

 .4حسيب ،خير الديف ( :)2014العراؽ  ...إلى أيف؟ نحو خطة طريق لتحريره ،مجمة المستقبل
العربي ،العدد  ،421آذار /مارس  ،2014صفحة .13 -7
 .5حسيب ،خير الديف ( :)2016داعش :المسؤولية األمريكية "المي شبكنا يخمصنا" ،مجمة المستقبل
العربي ،العدد  ،443كانوف الثاني /يناير  ،2016صفحة .17 -7
 .6حنفي ،ساري ( :)2014اليجرة القسرية في الوطف العربي :إشكاليات قديمة جديدة ،مجمة المستقبل
العربي ،العدد  ،427أيموؿ /سبتمبر  ،2014صفحة .87 -71
 .7رحيـ ،لقماف حكيـ ( :)2016الطائفية ومستقبل النظاـ السياسي في العراؽ ،مجمة جامعة التنمية
البشرية ،المجمد  ،2العدد  ،2016 ،1صفحة .58 -46
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 .8سبع ،سداد مولود؛ دمحم ،ىيفاء أحمد ( :)2010المحددات الداخمية لمسياسة الخارجية العراقية:
المحددات الدستورية والسياسية والعممية السياسية ،مجمة دراسات دولية ،العدد  ،2010 ،44صفحة
 ،56 -37مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد.
 .9السعيدي ،سعد ( :)2010المنطمقات األساسية لمسياسة الخارجية العراقية بعد انتخابات ،2010
مجمة العموـ السياسية ،العدد  ،41صفحة  ،355 -348وحدة البحوث والدراسات السياسية ،جامعة
بغداد.
 .10السيمي ،نبيل محمود ( :)2002البلجئوف الفمسطينيوف في العراؽ :معطيات أساسية ،مجمة
الدراسات الفمسطينية ،المجمد  ،13العدد  49شتاء  ،2002صفحة  ،102مؤسسة الدراسات
الفمسطينية.
 .11العمي ،إبراىيـ ( :)2010توطيف البلجئيف الفمسطينييف في العراؽ ،مجمة شؤوف األوسط – لبناف،
العدد  ،137صفحة .75 -60
 .12كوزؾ ،كاتريف؛ والستف ،سكوت ( :)2015التكاليف االقتصادية لمحرب في العراؽ (-2003
 ،)2015مجمة المستقبل العربي ،العدد  ،434نيساف /أبريل  ،2015صفحة .119 -85
 .13كيواف ،مأموف ( :)2007الفمسطينيوف في العراؽ بيف التوطيف والتنكيل والطرد ،مجمة شؤوف
األوسط – لبناف ،العدد  ،124صفحة .155 -127
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