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مقدمة

يتواصل تعقد الوضع األمني في العراق بعد 9 سنوات من التدخل األمريكي فيه 
عام 2003، بصورة تنعكس على حالة الالجئين الفلسطينيين المقيمين هناك، 
المليشيات  من  عدد  قبل  من  ضدهم  الكراهية  من  موجة  ضحية  يقعون  حيث 

المسلحة مدعومة بقوى الشرطة والجيش العراقييْن. 

المحافظات،  من  وغيرها  بغداد  في  العراق  فلسطينيي  ضد  التصعيد  أخذ  وقد 
دون  االعتقال  السكنية،  األحياء  الموت، قصف  والتعذيب حتى  االختطاف  أشكال 
ومكبرات  المناشير  عبر  التهديدات  إطالق  المنازل،  وتفتيش  دهم  محاكمات، 
أكبر  البلديات،  منطقة  في  سيما  ال  منازلهم  ترك  إلى  األهالي  لدفع  الصوت 
الممارسات  هذه  جميع  قادت  وقد  العاصمة.  بغداد  في  الفلسطينية  التجمعات 
اللجوء على حدوده  إلى مخيمات  العراق  الفلسطينيين من  العديد من  إلى نزوح 
نطاق  خارج  دوٍل  إلى  للجوء  فرص  عن  هناك  من  وبحثهم  وسوريا،  األردن  مع 
كالجئين  استقبالهم  في  الدول  هذه  أبدته  الذي  للتشدد  نظرًا  العربي،  الجوار 
ألفًا   35 المقيمين هناك من  الفلسطينيين  انخفض عدد  أراضيها. وبذلك  داخل 
قبل الغزو األمريكي، إلى أقل من 7 آالف بحلول عام 2012 الجاري، وفق أرقام 
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المفوضية العليا لشؤون الالجئين. 

وما زالت أعمال العنف قائمة ضد من تبقى من فلسطينيين على األراضي العراقية، 
األورومتوسطي  المرصد  يلمس  حيث  التقرير،  عبر  وعرضه  توثيقه  سيتم  كما 
عام  بدايات  مع  العراق  فلسطينيي  ضد  الموجّه  العنف  وتيرة  إرتفاع  بوضوح، 
الفلسطينيين هناك  يعرّض حياة  التقرير. مما  تاريخ هذا  الجاري وحتى   2012
للخطر الشديد، ويزيد تفاقم معاناة طالبي اللجوء منهم في أوروبا ممن رُفضت 

طلبات لجوئهم وهُدّدوا بالترحيل )اإلبعاد( إلى العراق من جديد. 

من  الفلسطينيين  لالجئين  القانوني  الوضع  واسع،  بتفصيل  التقرير  ويناقش 
السياسي في  النظام  انهيار  بعد  أنفسهم  وجدوا  الذين  العراقية،  الوثائق  حملة 
حيث  دولية،  أو  سياسية  جهة  أي  من  رعاية،  أو  حماية  دون   ،2003 عام  بغداد 
الفلسطينيين  الموقع ما بين وكالة غوث وتشغيل الالجئين  انهار فعليًا االتفاق 
»األونروا« والحكومة العراقية عام 1950، والقاضي بأن يتولى العراق مسؤولية 
حماية ورعاية الالجئين الفلسطينيين على أراضيه، والذين هم غير مسجَّلين في 

»األونروا« وفقًا لالتفاق. 

إنسانية  العراقية، ظروفًا  السفر  وثائق  فلسطينيًا من حملة   25 يعيش  واليوم؛ 
قاسية في النرويج، يواجهون فيها مصيرًا مجهواًل بعد رفض طلبات اللجوء التي 
البعض  بحق  بالترحيل  قراراتٍ  وصدور  النرويجية،  السلطات  إلى  بها  تقدّموا 
التي  والدول  العراق  إلى  فيما تستحيل عودتهم  أخرى.  ودول  العراق  إلى  منهم 
لهم  السماح  عدم  احتماالت  تأرجحها  وأمنية،  سياسية  العتباراتٍ  منها  لجؤوا 
فيها  حاول  سابقة،  حاالت  في  حصل  كما  جديد،  من  العراقية  األراضي  بدخول 
الال  والمعاملة  المنع  إلى  فتعرضوا  إليه  العودة  العراق  من  فلسطينيون  الجئون 

إنسانية من قبل الجيش العراقي.

المهدّدون باإلبعاد إلى العراق، يعيشون في النرويج ظروفًا قاسية، حيث تنعدم 
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فرصهم بالعمل والكسب، إلى جانب انخفاض مستوى الخدمات الصحية المقدمة 
لهم، وتزداد حياتهم اضطرابًا بانتظار المستقبل المجهول الذي ينتظرهم هناك. 
أكثر  العراق  زالوا في  ما  الذين  الفلسطينيين  يبدو مستقبل نظرائهم من  فيما 

ظالمًا في ظل التهديدات المستمرة التي تمسّ حياتهم بالخطر. 

للالجئين  والميداني  القانوني  الوضع  األول  يدرس  فصلين،  من  التقرير  يتكون 
الفلسطينيين المقيمن على األراضي العراقية خالل الفترة الزمنية ما بين 2003 

إلى منتصف 2012. ويبحث النقاط التالية:

فلسطينيو العراق، خلفية تاريخية.
استهداف فلسطينيي العراق بعد التدخل األمريكي عام 2003.

حالة فلسطينيي العراق خالل 2012 الجاري.
الوضع القانوني لفلسطينيي العراق.

 1951 حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق باالستناد إلى اتفاقية عام 
ودور األونروا حيالهم.

أما الفصل الثاني؛ فيدرس حالة الفلسطينيين من حملة الوثائق العراقية طالبي 
بحقهم  وصدرت  لجوئهم،  طلباتُ  رفضت  ممن  سيما  ال  النرويج،  في  اللجوء 

قراراتٍ بالترحيل إلى العراق ودولة اإلمارات، ونبحث في حالتهم:

مستقبل فلسطينيي العراق في النرويج في حال بقوا دون وثائق.
الخليج  دول  من  القادمين  الفلسطينيين  الالجئين  من  النرويجي  الموقف 

العربي، والذين يحملون وثائق سفر عراقية.
قرارات اإلبعاد غير القانونية إلى العراق.

مقدمة
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أواًل: الحالة األمنية لفلسطينيي العراق

أ. خلفية تاريخية

الحرب  إبان  لجأت  التي  الفلسطينية  العائالت  مئات   1948 العراق عام  استضاف 
طرفًا  العراق  يكن  لم  ولبنان،  وسوريا  األردن  خالف  وعلى  اإلسرائيلية،  العربية 
في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  مع  وقعت  التي  االتفاقية  في 
الفلسطينيين  الالجئين  1949 إلحصاء  عام  أنشئت  التي  )أونروا(  األدني  الشرق 
وتقديم المساعدة الالزمة لهم، وتكفل العراق في حينها تدبير شؤون ومساعدة 

الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى أراضيه، ال سيما وأّن عددهم لم يكن كبيرًا. 

لم تكن حرب عام 1948 المحطة الوحيدة التي دفعت بأعداد من الفلسطينيين 
للذهاب إلى العراق، إذ تالها نزوح عدد من الفلسطينيين خالل الحرب العربية 
الكويت بعد  الفلسطينية من  العائالت  1967، ثم فرار  بعض  اإلسرائيلية عام 
الفلسطيني  الرئيس  العلني من قبل  التأييد  أثار  1991 حيث  الخليج عام  حرب 
للفلسطينيين.  العداء  مشاعر  للكويت  العراقي  لالجتياح  عرفات  ياسر  حينها 
الفلسطينية  العائالت  لبعض  العشوائي  االستقرار  المحطات،  إلى هذه  ويُضاف 

في العراق ألغراض خاصة ككسب الرزق. 

ومع التدخل األمريكي في العراق عام 2003، كان عدد الفلسطينيين في البالد 

الالجئون الفلسطينيون في العراق 
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وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، قرابة 
في  محددة  سكنية  أحياء  في  العظمى  غالبيتهم  تركزت  فلسطيني،  ألف   35

العاصمة بغداد. 

ب. موجة عنف وكراهية ضد الفلسطينيين منذ 2003 

أمام  واسعًا  الباب   2003 عام  أبريل  في  حسين  صدام  حكم  نظام  سقوط  فتح 
موجة عنف جامحة، لم تستثِن أحدًا من مختلف الجماعات العرقية والدينية في 
العراق. وتنوعت الدوافع التي غّذت موجة العنف هذه ما بين الدوافع السياسية 
أو الطائفية أو اإلجرامية، لكنّها لم توفر الفلسطينيين المقيمين في العراق، ال 
إلى  الكراهية والتحريض قادت  الذين وقعوا ضحية موجة من  سيما في بغداد، 

قتل واختطاف العشرات منهم. 

الفلسطينيين  أّن  إلى  بوضوح  تُشير  العراقية،  الساحة  من  المستقرأة  األدلة 
وقعوا تحت تهديد خاص ومتعمَّد، تراكبت عناصره ما بين كونهم مسلمين من 
الطائفة السنية، وبين االعتقاد السائد في أنّهم كانوا مقرّبين من نظام صدام 
حسين، الذي فضّلهم وأعطاهم من االمتيازات أكثر مما أعطى العراقيين، وفق 

هذا االعتقاد.

خاصة  سكنية  أحياء  على  يتوزعون  العراق  في  الفلسطينيين  غالبية  كانت  وإن 
بهم في بغداد، أبرزها حي البلديات، المشتل، السالم، الدورة، البتاوين، الغزالية، 
الحرية، والتي ال تتوافر فيها باستمرار مقومات الحياة األساسية كالمياه النظيفة 
والصرف الصحي والبناء اآلمن، فضاًل عن سكنهم في منازل قديمة ومستأجرة، 
المنهار، شكل  أّن اعتقاد تفضيلهم ومحاباتهم من قبل نظام صدام حسين  إال 
هاجسًا لدى العديد من المليشيات المسلحة المعارضة للنظام السابق وأصحاب 
سقوط  عشية  العقار  مالكو  بادر  حيث  فلسطينيون.  يستأجرها  التي  العقارات 
صدام إلى إخراج العائالت الفلسطينية من المنازل التي استأجروها بقوة السالح، 
إلى جانب قيام مجموعات مسلحة مجهولة، أو يعتقد أنها من المسلَّحين الشيعة، 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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استهدفت  كما  أحيانًا،  الموت  حتى  وتعذيبهم  منهم،  عدد  واختطاف  بمهاجمة 
منازلهم بقذائف الهاون والرصاص العشوائي. 

لم  األمنية  وأجهزتها  العراقية  الحكومة  فإن  ووتش«،  رايتس  »هيومان  ووفق 
تتحمل مسؤولياتها إليقاف هذا االستهداف، »كما أّن وزارة الداخلية العراقية نفسها 
متورطة في االعتقاالت التعسفية، وفي قتل الالجئين الفلسطينيين وتعذيبهم، 
وقد تحدث من احتجزتهم قوات األمن العراقية عن استهدافهم بالمعاملة السيئة 

والتعذيب ألنهم فلسطينيون تحديدًا«. 

على  الفلسطينيين  الالجئين  معاناة  من  العراقية،  الداخلية  وزارة  فاقمت  كما 
كان  أن  فبعد  الثبوتية.  أوراقهم  تجديد  إجراءات  تعقيد  خالل  من  أراضيها 
األراضي  داخل  يقيمون بصورة طبيعية  إبان حكم صدام حسين  الفلسطينيون 
الداخلية  وزارة  وثيقة سفر عراقية، أصبحت  العراقية بصفتهم الجئين يحملون 
البالد من  إقاماتهم داخل  إلى تجديد  الذين يحتاجون  األجانب  تعاملهم معاملة 
تجديد  الفلسطينيين  على  تفرض  المديرية  أّن  ولوحظ  اإلقامة،  مديرية  خالل 
أفراد  إلى ثالثة شهور، وتشترط عليهم حضور جميع  إقامتهم كل شهر  وثائق 
الفلسطينيين  استهدف  عقابي  روتيني  نظام  ضمن  األطفال،  فيهم  بما  العائلة 

على نحو خاص.

ما  الممتدة  الفترة  من  العراق،  في  الفلسطينيين  ضد  العنف  أشكال  وتعددت 
بين أبريل 2003 إلى مايو 2012 بين: االختطاف، القتل، التعذيب حتى الموت، 
تهديد  المنازل تحت  الطرد من  العشوائي،  النار  إطالق  بالهاون،  المنازل  قصف 
السالح، اقتحام المستشفيات والتنكيل بالجرحى وخطفهم، التهديد بالقتل، طرد 
إقامات  تجديد  عدم  عرقي،  أساس  على  الدراسية  الفصول  من  المدارس  طلبة 

الفلسطينيين أصحاب الوثائق المنتهية إال لمدة محددة بشهر إلى ثالثة أشهر. 
كما كانت القوات األمريكية المتواجدة في العراق طرفًا في استهداف الفلسطينيين 
هناك، حيث قصفت حي البلديات أكبر التجمعات الفلسطينية في بغداد بتاريخ 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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القائم  واعتقلت  ببغداد،  الفلسطينية  السفارة  حرم  على  واعتدت   .8/4/2003
بأعمال السفير وطاقم السفارة مدة عام كامل. 

وتشير التقديرات إلى أّن االستهداف المركب لفلسطينيي العراق، راح ضحيته قرابة 
280 قتياًل خالل السنوات التسع الماضية، وقد شهد عام 2006 موجة االستهداف 
التي خّلفها تفجير  العنف والكراهية  إثر موجة  101 فلسطينيًا  األكبر حيث قتل 
»مرقد اإلمام العسكري في سامراء« يوم 22 فبراير 2006. ويبدو رقم الضحايا 
الفلسطينيين كبيرًا بالنظر إلى قلة أعداد الفلسطينيين على األراضي العراقية، 
إلى جانب »عدم مشاركتهم في الصراعات الداخلية« بالعراق، وفق شهادة الناطق 
ريدموند.  رون  السيد  سابقًا،  بالعراق  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية   باسم 

ج. تصاعد االعتداءات عام 2012

أرقام :

وثق المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان خالل الشهور الخمسة األولى من 
82 انتهاكًا ضد فلسطينيين في العاصمة العراقية بغداد، بمعدّل    ،2012 عام 
العراقية في تنفيذ هذه االنتهاكات  الداخلية  انتهاكات أسبوعيًا. وقد تورطت   4

بالدرجة األولى، إلى جانب أفرادٍ من مليشيات مسلحة.

جدول يوضح أرقام وأنواع االنتهاكات ضد فلسطينيي بغداد من 1 يناير 2012 
إلى 31 مايو 2012 . )المصدر: المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان( 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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اعتقاالتالشهر
مداهمات 

وتفتيش
أخرى

يناير

) صر )13 عاماً
10 بينهم قا

18

بعد  الصحفيين  أحد  بحق  اغتيال  محاولة 
اقتحام منزله في حي البلديات وترويع النساء 

واألطفال أصيب على إثرها بجروح.

العثور على جثة ) الشاب عماد حماد ( وعليها 
آثار تعذيب في مشرحة الطب العدلي.

ناصر  )املعتقل  أعين  وعصب  اليدين  تقييد 
حي  في  به  والطواف   ) البالي  فارس  صالح 

البلديات خالل التنكيل به لترويع األهالي.

6 2فبراير

مارس

سبعيني
ّن 

س
11 بينهم م

14

فرض حظر التجوال على حي البلديات بتاريخ 
3 مارس.

للمسلحين  وتمركز  البلديات  حي  احتالل 
امللثمين على أسطح املنازل خالل املدة مابين  

30-25 مارس .

أبريل

حدة
حالة وا

6
تعميم قرار بهدم محال تجارية على مشارف حي 

البلديات تعود ملكيتها لفلسطينيين من الحي.

4 3مايو
تحريض عبر شاشة العراقية عن وجود خاليا 

إرهابية داخل مجمعات فلسطينية في بغداد.

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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وقائع:

عثر بتاريخ 29 يناير 2012 على جثة الالجئ الفلسطيني) عماد عبد الرحمن أبو 
ربيع( في دائرة الطب العدلي في بغداد وعليها آثار تعذيب وحروق وآثار مثقب 
كهربائي على جسده، بينما كان الجثمان مكبَّل اليدين، ويحمل سوار سجين في 
عامًا(   30( ربيع  أبو  فإن  تقارير صحفية  ووفق  العراقية على معصمه.  الداخلية 
قتل بعد أيام من اعتقاله على يد الشرطة العراقية بينما كان خارجًا من منزله 
باتجاه مكان عمله. وعندما لم يعد القتيل إلى منزله ذهب ذووه إلى مستشفى 
الطب العدلي في بغداد، حيث أخبرهم شرطي هناك أن ابنهم موجود في ثالجات 

حفظ الموتى، وفق شهادة شقيقه سعد أبو ربيع. )وكالة معًا، 30 يناير 2012(.

وفي تاريخ 19 يناير 2012، اقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية العراقية مجمع 
البلديات السكني الذي يضم عائالت فلسطينية وسط العاصمة بغداد. وقد عمد 
أفراد من الداخلية العراقية إلى جلب المعتقل لديهم ناصر صالح فارس وتقييد 
الحي لترويع سكانه، وقد  أزقة  يديه وعصب عينيه، ثم قامت بالطواف به بين 
أفاد شهود العيان بأن أفراد الشرطة نّكلت بالمعتقل قبل أن تنسحب من الحي 

وتعود به إلى مركز االعتقال. 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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ثانيًا: الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في العراق:

أ. الرعاية األممية لالجئين الفلسطينيين:

وكالة  ومساعدة  لحماية  األصل،  حيث  من  الفلسطينيون،  الالجئون  يخضع 
1948، وهي وكالة  العام  المتحدة في  انبثقت عن قرار األمم  »االونروا«، والتي 
الفلسطينيين، وتمّ حصر عملها في  الالجئين  لمتابعة شؤون  أنشئت خصّيصَا 

خمسة أماكن؛ هي: الضفة الغربية، قطاع غزة، األردن، لبنان، سوريا. 

وقد عرّفت وكالة االونروا الالجئ الفلسطيني بأنه > أي شخص كانت فلسطين 
أيار   15 إلى   1946 حزيران  من  الممتدة  المرحلة  خالل  الطبيعي  إقامته  مكان 
1948، وفقدَ مسكنه وسبل عيشه نتيجة نزاع سنة 1948، ولجأ في عام 1948 
في  مسجّاًل  يكون  وأن  خدماتها  األونروا  فيها  تقدم  التي  البلدان  من  واحد  إلى 

نطاق عملياتها ومحتاجًا <.

 ويُالحظ من هذا التعريف أنه استثنى الكثير من الالجئين الفلسطينيين الذين 
والذين هم خارج مسؤولية  الدولي،  القانون  يعدّوا الجئين بموجب  أن  يفترض 
األونروا وتعريفها، ومنهم أولئك الالجئون الفلسطينيون نتيجة حرب عام 1948 
الذين أصبحوا في أماكن ال تقع ضمن دائرة عمليات األونروا، كما في العراق ومصر 
وشمال أفريقيا ودول الخليج، وفئات أخرى كثيرة. ومن هنا، كانت الدعوة إلعادة 
النظر بـ > تعريف األونروا < باعتبار أنه لم يعالج  قضية الالجئ الفلسطيني من 
وجهة نظر حقوق اإلنسان - التي توفر حماية أوسع لالجئين بما فيها العودة الى 
الديار وعدم الطرد - إنما تطرق لها من وجهة نظر عملياتية بحتة، أسهمت في 

التمييز بين الجئ وآخر دون مبرر.

بوضع  الخاصة  االتفاقية  خالل  من  عالميًا  اللجوء  حق  ُكفل  آخر،  صعيد  وعلى 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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دولة(.   162 اآلن  حتى  عليها  )صادقت   1951 العام  في  وُقعت  والتي  الالجئين، 
وأقرّت هذه االتفاقية تعريفًا عالميًا لالجئ. غير أنها استثنت من أحكامها الالجئين 
إحدى  من  المساعدة  أو  الحماية  من  نوع  أي  نفسه  الوقت  في  يتلقون  الذين 
1/د(، ما يعني استثناء الالجئين  وكاالت األمم المتحدة وأجهزتها األخرى )المادة 

الفلسطينيين الذي ينتفعون بخدمات وكالة االونروا في مناطق عملها الخمس.

وحيث حُددت مناطق عمل االونروا بخمس مناطق، فإنه كان من المفترض أن 
تعمل المفوضية العليا لشؤون الالجئين على توفير الحماية لالجئين المتواجدين 

خارج تلك المناطق، استنادًا للمادة 1/د ذاتها، والتي جاء نصها كما يلي: 

أو  بحماية  حاليًا  يتمتعون  الذين  األشخاص  على  االتفاقية  هذه  تنطبق  ال   <
مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين.

هؤالء  مصير  يكون  أن  دون  سبب  ألي  المساعدة  أو  الحماية  هذه  توقفت  فإذا 
اعتمدتها  التي  القرارات  من  باألمر  يتصل  لما  طبقًا  نهائيًا  سوي  قد  األشخاص 
مؤهلين  ذلك،  بجراء  األشخاص،  هؤالء  يصبح  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

للتمتع بمزايا هذه االتفاقية <.

مصلحة  غير  في  االتفاقية  على  الموقعة  الدول  من  يفسر  النص  هذا  أن  حيث 
الالجئ الفلسطيني وخالفًا للغرض األساسي منه، فرغم أنه وفي ذات المادة ورد 
تابعة لألمم  أخرى  أي هيئة  باستمرار  باعتباره مؤقتًا ومشروطًا  حكم االستثناء 
لالجئين  الحماية  أن  إال  لالجئين،  الدولية  الحماية  توفير  على  بالعمل  المتحدة 

الفلسطينيين ممن هم خارج نطاق عمل االونروا لم تتحقق.

إن محدودية التكليف المنوط باألونروا في المناطق الخمس، باإلضافة إلى عدم 
الوكاالت  عمل  توقف  عند  الالجئين  الحماية  بتوفير  بدورها  المفوضية  قيام 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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األممية األخرى؛ نتج عنه فقدان الحماية الالزمة لبعض لالجئين الفلسطينيين 
القانون  الدولي، وتحديدًا  القانون  العراق( بموجب معايير  الالجئون في  )ومنهم 

الدولي لالجئين وعديمي الجنسية.

ولقد رفضت الدول العربية التوقيع على اتفاقية جنيف لعام 1951 رغم أنها توفر 
أماكن لجوئهم، وقد تمت مناقشة ذلك في إطار  الحماية والعيش لالجئين في 
األمم المتحدة كونها إحدى الجهات المسؤولة عن الالجئين الفلسطينيين بطرحها 
لقرار التقسيم رقم 181، ما أدى إلى قبول تطبيق االتفاقية على الفلسطينيين 
في المناطق غير المشمولة بأنشطة األونروا، شرط إعطاء وضع خاص لالجئين 
الدول  بعض  بين  ما  وُقعت  ثنائية  اتفاقيات  خالل  من  وذلك  الفلسطينيين، 
العربية والمفوضية، أما المناطق الداخلة في مناطق عمليات األونروا فتكون هي 

المسؤولة عن الفلسطينيين لكونها جهة متخصصة بالالجئين الفلسطينيين.

ب. حماية الالجئين الفلسطينيين في العراق 

تكون  أن  المفترض  من  فإنه  العراق،  داخل  الفلسطينيين  الالجئين  بخصوص 
»األونروا«، مسؤولة عن حمايتهم  الفلسطينيين  الالجئين  وكالة غوث وتشغيل 
عليهم،  األونروا حمايتها  العراقية رفضت بسط  الحكومة  أن  غير  ومساعدتهم، 
وذلك في العام 1950، واعتبرت أنها – أي الحكومة العراقية – قادرة على توفير 
هذه الحماية والمساعدة. وبناء على ذلك تم إبرام اتفاق بين األونروا والحكومة 
لالجئين  الالزمتيْن  والمساعدة  الحماية  بتوفير  بموجبه  العراق  تقوم  العراقية 
الفلسطينيين في العراق، مقابل إعفاء العراق من دفع اإلعانات المالية للوكالة 

األممية. وبذلك لم تشمل خدمات األونروا الالجئين الفلسطينيين في العراق.

وقد قامت الحكومة العراقية ومنذ ذلك التاريخ، وإلى ما قبل التدخل األمريكي 
في العراق عام 2003، بتوفير نوع من الحماية والمساعدة المتذبذبتيْن لالجئين 
الفلسطينيين في العراق، إلى جانب توفير الخدمات الحكومية لهم، بما في ذلك 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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التعليم والصحة والرعاية االجتماعية.

ويصنف الفلسطينيون في العراق إلى : 
وهم   ،1950 ولغاية   1948 عام  منذ  فيه  وأقاموا  العراق  دخلوا  فلسطينيون   .1
الذين انطبق عليهم التعريف العراقي لالجئ، وهؤالء تمتعوا بحقوق لم يتمع 

بها باقي الفلسطينيين في العراق.
2. فلسطينيون دخلوا العراق بعد 1967، وقد دخل هؤالء بجوازات سفر أردنية 

ولم يتمتعوا بحقوق من سبقهم.
3. فلسطينيون قدموا إلى العراق بعد أحداث حرب الخليج عام 1991، وهم من 
حظًا  األسوأ  وهم  الكويت،  في  مقيمين  كانوا  الذين  المصرية  الوثائق  حملة 

بالنسبة للحقوق الممنوحة لهم. 

الذي  الوضع  ذلك  هو  العراق  في  الفلسطينيين  لالجئين  األفضل  الوضع  وكان 
التابع  الثورة  2001، والصادر عن مجلس قيادة  202 لعام  القانون رقم  تضمنه 
لنظام صدام حسين المنهار، ويُعامل بموجبه الفلسطيني معاملة العراقي في 
الحقوق والواجبات، باستثناء الحصول على الجنسية. وهذا أول قرار عراقي واضح 
الفلسطينيين  لكنّ  العراقي.  معاملة  الفلسطيني  فيه  يعامل  التأويل  يحتمل  ال 
لم يستفيدوا منه، إذ سبق إقراره التدخل األمريكي في العراق عام 2003، الذي 
قاد إلى سقوط نظام صدام حسين، ورفض النظام العراقي الجديد تطبيق هذا 
القانون، حيث أصرّ أن يشمل الالجئين الفلسطينيين على أراضيه تحت قانون 
رقم 51 لعام 1971، والذي ال يتعامل مع الالجئين الفلسطينيين، إنما يتعامل مع 
الالجئين السياسيين الذي يلجؤون إلى العراق، بحجة أنه القانون الوحيد الذي من 

الممكن أن تصدر من خالله هويات تعريفية للفلسطينيين في العراق.

والقتل  الالإنسانية  والمعاملة  المتتالية  االنتهاكات  وحدوت   ،2003 العام  وبعد 
والمالحقة بحق الالجئين الفلسطينيين في العراق، فإن هذه االنتهاكات تسببت 
والمناطق األخرى  العراق من بغداد  الفلسطينيين في  الالجئين  في هرب هؤالء 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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إلى  تفتقر  واألردن،  سوريا  مع  الحدود  على  العراقية  الصحراء  في  مخيمات  إلى 
الفرار من  الذين يحاولون  الفلسطينيون  الكريم. ويواجه  العيش  أبسط مقومات 
العراق عقباتٍ أكبر بكثير مما يواجهه المواطنون العراقيون، حيث ترفض البلدان 
المجاورة كاألردن والكويت والسعودية وسوريا استقبالهم في كثير من األحيان. 
ونجد أيضًا أن فرص إعادة توطينهم في بلدانٍ أخرى هي محدودة جدًا. حيث أن 
بعضًا من هؤالء الالجئين، َقدِموا إلى بعض الدول األوروبية كطالبي لجوء، وهم 
يحملون وثائق سفر عراقية، بعد أن تعرضوا لالستهداف المباشر وغير المباشر منذ 
عام 2003، ليواجه البعض منهم قرارات مخالفة لقوانين اللجوء الدولية والمحلية 

في أوروبا، قضت برفض طلبات لجوئهم، وإبعادهم مرة أخرى إلى العراق. 

السويد،  )السيما  الدول  بهذه  الخاصة  الداخلية  القوانين  أّن  من  الرغم  وعلى 
قبرص، اليونان والنرويج( تعتبر أن انعدام األمن هي من الحاالت التي يتم فيها 
قبول اللجوء، إال أن هذه الدول تبرر رفضها منح الالجئين الفلسطينيين اللجوء 
داخل أراضيها، باالستناد إلى معلومات غير دقيقة تقول بأن الوضع في العراق 
منحهم  العربية  الجوار  دول  رفض  مع  تعقيدًا  األمر  ويزداد  للفلسطينيين.  آمن 
إلى  إعادتهم  إسرائيل  وبالتزامن مع رفض  الدائمة كما تقدّم،  واإلقامة  اللجوء 
المدن والُقرى التي هجّروا منها بعد الحرب العربية اإلسرائيلية، وفقًا للقرار رقم 

194 الصادر من األمم المتحدة في 11 ديسمبر عام 1948.

ج. الالجئون الفلسطنيون في العراق  » مسؤولية من؟ « :

الالجئين  لهؤالء  القانوني  الوضع  أن  يتضح  السابق،  السرد  خالل  ومن  ابتداًء، 
يتمثل في أنهم ليسوا مسجلين لدى »االونروا« ولم شملهم واليتها منذ إنشائها، 
هذا من جهة. وأّن الحكومة العراقية التي التزمت برعاية وحماية هؤالء، أصبحت 
عاجزة عن ذلك ألكثر من سبب، من جهة أخرى. كما أن المفوضية العليا لشؤون 
الالجئين )UNHCR( لم تقم ببسط حمايتها ومساعدتها لهم بشكل كامل وفق 

ما تنص عليه اتفاقية الالجئين لعام 1951م.

توصيات وخاتمة



17

أنه  الالجئين، نجد  الناظمة لموضوع  القانونية  النصوص  ومن خالل استعراض 
على  ابتداًء  تقع  المسؤولية  فإن  العراق،  في  الفلسطينيين  الالجئين  حالة  وفي 
ما  اتفاق  وجود  وباعتبار  أراضيها،  على  يعيشون  باعتبارهم  العراقية  الحكومة 
التامة  العراقية بالمسؤولية  الحكومة  العراق و”األونروا” يقضي بأن تتكفل  بين 
للوكالة األممية.  المالية  الالجئين مقابل عدم تكّلفها بدفع اإلعانات  عن هؤالء 
وبالنسبة لالجئين الفلسطينيين الهاربين من دائرة االستهداف في العراق، فإن 
المسؤولية تقع اتجاههم على المجتمع الدولي بوجه عام، والدول التي يلجؤون 

إليها بوجه خاص.

كذلك فإن المسؤولية الدولية اتجاه هؤالء الالجئين إنما يجب أن تقوم بها وكالة 
األونروا بشكل أساس، ومن الممكن أن تقوم بها أيضًا المفوضية العليا لشؤون 

الالجئين )UNHCR( إلى حين البت بمسألة بسط األونروا حمايتها عليهم.

إن هذه المقدمة تحتاج إلى شيء من التفصيل والتوضيح القانوني، نورده 
فيما يلي:

مسؤولية وكالة االونروا: إن الواقع يقول أن الحكومة العراقية قد أصبحت عاجزة 
عن تطبيق اتفاقها مع وكالة االونروا في العام 1950 على إدارة شؤون الالجئين 
الحكومة  قبل  من  لهم  المساعدة  وتقديم  وحمايتهم  العراق  في  الفلسطينيين 
العراقية، وفي مثل هذه الحالة، يجد المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، أن 
األصل أن يعتبر اتفاق وكالة االونروا مع الحكومة العراقية عام 1950 في حكم الملغي، 
حيث أن تغير الظروف وعجز طرفيّ التعاقد عن الوفاء بالتزاماته يعتبر واحدًا من 
 أسباب إعادة النظر في هذه االتفاقية، وفق ما هو مستقر عليه في القانون الدولي.

وبناء عليه، فإنه يتوجب تفعيل النص القانوني الوارد في القرار المنشئ لوكالة 
وكالة  قبل  بالتشاور من  والقاضي  ديسمبر،   8 بتاريخ   ،4 )د(   302 رقم  االونروا 
االونروا مع حكومات الشرق األدنى، بشأن التدابير التي ينبغي عليهم اتخاذها، 

توصيات وخاتمة 
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استعدادًا للوقت الذي تتوقف فيه المساعدة الدولية لمشاريع اإلغاثة والتشغيل. 
فهذه المساعدة المطلوبة توقفت من قبل الحكومة العراقية منذ زمن، وأصبحت 
اتفاقها  بموجب  بواجباتها  القيام  تريد،  ال  هي  أو  عاجزة،  العراقية  الحكومة 
تضطلع  أن  حالة،  هكذا  في  الغوث  وكالة  على  يتوجب  وبالتالي  األونروا.  مع 

بمسؤولياتها الواجبة وفق قرار إنشائها.

ويتأكد القول السابق من خالل النظر في المنطق القانوني واإلنساني من وراء 
األهداف المتوخاة والمكلفة بها “األونروا”، والتي تقود إلى التأكيد على أن األونروا 
ذات  الدولية  الجهة  هي  وأهدافها،  إنشائها  قرار  وأغراض  مقاصد  بحكم  باتت 
العراق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وحماية  وإغاثة  برعاية  األصيل  االختصاص 
الدولي  المجتمع  بها  أناط  التي  الدولية  المنظمة  فهي  الحدودية.  تخومه  وعلى 
ممثاًل  باألمم المتحدة  تقديم المساعدات اإلغاثية في مجاالت التعليم والصحة 

واإلغاثة االجتماعية لالجئين الفلسطينيين في مناطق لجوئهم.

وعلى الرغم من أن مناطق اللجوء عديدة، إال أن األونروا قد بسطت واليتها على 
التجمعات الرئيسية لمناطق اللجوء كما سبق ذكره، وهي مناطق األردن، سوريا، 
لبنان، والمناطق الفلسطينية. غير أن مناطق اللجوء الفلسطينية أكثر من ذلك 
بكثير، بل ويطرأ عليها تغييرات باستمرار، وانتقال من أماكن لجوء إلى أخرى، كما 
حصل مع قسم من الجئي قطاع غزة، ونزوحهم من هناك إلى مصر خالل وبُعيد 

حرب حزيران عام 1967.

الالجئين  من  النازحين  هؤالء  إيالء  أهمية  حينها  الدولي  المجتمع  أدرك  وقد 
الفلسطينيين إلى مصر الرعاية واإلغاثة الالزميْن، مما دفعه إلى استصدار قرار 
رقم 86 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والذي يقضي بتوسيع والية “األونروا” 
ما  السابقة،  هذه  في  ولعل  الالجئين.  هؤالء  مؤقت  بشكل  بصالحياتها  لتشمل 
يجعل من الممكن المطالبة بتوسيع الوالية الجغرافية لألونروا لتشمل الالجئين 

الفلسطينيين في العراق. 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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اتفاقية  كانت  إن   :)UNHCR( الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  مسؤولية 
أّن  الفلسطينيين العتبار  الالجئين  أخرجت من نطاقها  1951 قد  لعام  الالجئين 
لهم وكالة دولية خاصة بهم، إال أن ذلك النص يستثني حالة توقف تلك الوكالة 
عن تقديم الحماية لهم، حيث يعود من واجب المفوضية العليا لشؤون الالجئين 

)UNHCR( بسط حمايتها ومساعدتها لهم.

ونالحظ أنه بموجب اتفاقية األمم المتحدة حول الالجئين للعام 1951 ووفق القرارات 
ذات الصلة التي أقرتها الجمعية العمومية والمجلس االقتصادي  االجتماعي،  تم 
توسيع  نطاق  تكليف مكتب مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عبر العقود 
الماضية  ليتجاوز الالجئين وطالبي اللجوء السياسي ويشمل األشخاص الذين ال 
أوطانهم،  إلى  العائدين  واألشخاص  بالمواطنة  يتمتعون  ال  أو  جنسيات  يحملون 
مكتب  قدم  عقود،  خمسة  مّر  وعلى  أوطانهم.  داخل  المهجرين   واألشخاص  

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الحماية الدولية كما ينص عليها الدستور 
الذي أقرته الجمعية العمومية لألمم المتحدة في عام 1950.وتعني  الحماية  على  
الصعيد  العملي  حماية حقوق الالجئين وغيرهم وضمان عدم  إعادة أي شخص 
إلى بلد يخشى من تعرضه  فيه لالضطهاد أو سوء المعاملة، وهي عملية ُتعرف 
الخاص بمكتب مفوضية  الحماية  القسري لالجئين. وال يقتصر تكليف  بالترحيل 
الدول  في  الالجئين  على  المتحدة  لألمم  التابع  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم 
األعضاء في اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967، بل يمتد ليشمل العالم 
بأسره بناًء على ما ينص عليه نظامه األساسي والقرارات الالحقة التي صدرت عن 

الجمعية العمومية والمجلس االقتصادي واالجتماعي.

لالجئين  المفوضية  بحماية  االستعانة  يحظر  ما  القانونية  الناحية  من  يوجد  وال 
المتواجدين في منطقة عمليات األونروا، والذين ال تشملهم  الفلسطينيين غير 
مساعداتها وخدماتها. وخصوصًا أنهم أيضًا وفي معظمهم عديمو الجنسية، األمر 
القانوني  السند  ويعود  العراق.  في  الفلسطينيين  الالجئين  على  ينطبق  الذي 
الدولي لهذه المطالبة إلى أن الالجئين الفلسطينيين في العراق لم يكونوا في 
يوم من األيام تحت والية األونروا، ولم يعودوا متمتعين بتلك الحقوق التي منحتها 
لهم الحكومة العراقية، لذا، فإنهم الجئون وتنطبق عليه كافة شروط ومتطلبات 

وتعريف الالجئ في اتفاقية عام1951 والبروتوكول الملحق بها عام 1967.

إن مثل هذه المطالبة الفورية والعاجلة، تستدعيها الظروف القاسية التي يخضع 
لها الالجئون الفلسطينيون في العراق وعلى تخومه الحدودية، حيث من الممكن 
هؤالء  وضع  حين  إلى  وطارئة،  مؤقتة  السامية  المفوضية  مساعدة  تكون  أن 

الالجئين الفلسطينيين تحت والية ورعاية األونروا وفق ما تم ذكره سابقًا.

ويظهر من بيانات المفوضية السامية اهتمامها بأوضاع الالجئين الفلسطينيين 
في العراق وفي تخومه الحدودية مع األردن وسوريا. وقد قدمت المفوضية بعض 
المساعدات لهؤالء الالجئين، أسوة ببعض المنظمات الدولية المتخصصة األخرى، 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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مثل اليونسكو واليونسيف وغيرها، وحتى األونروا، كما فعلت في منطقة الحدود 
مساعدات  تبقى  المساعدات  هذه  أن  إال  “النتف”.  مخيم  في  العراقية  السورية 
عينية بسيطة ومتقّطعة، وال تشمل إال فئة قليلة من الالجئين الفلسطينيين في 
العراق. في ظل أن المفوضية تقدم خدمات وحقوق كاملة إلى أكثر من 16 مليون 
في  الفلسطيني  الالجئ  على  ينطبق  ما  وهذا  توطين،  دون  العالم  حول  الجئ 
العراق الذي تم حرمانه من خدمات األونروا وتم حرمانه أيضًا من هذه الحقوق 

الالجئون الفلسطينيون في العراق
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التي تكفلها اتفاقية عام 1951م.

أواًل: قرارات اإلبعاد من النرويج إلى العراق

العراق، ومن حملة  االستهداف في  دائرة  الفارين من  25 فلسطينيًا من  يعيش 
وثائق السفر العراقية، ظروفًا إنسانية قاسية في النرويج، يواجهون فيها مصيرًا 
النرويجية،  السلطات  إلى  بها  تقدّموا  التي  اللجوء  طلبات  رفض  بعد  مجهواًل 
فيما  أخرى.  ودول  العراق  إلى  منهم  البعض  بحق  بالترحيل  قراراتٍ  وصدور 
تستحيل عودتهم إلى العراق والدول التي لجؤوا منها العتباراتٍ سياسية وأمنية.

اللجوء  طلبات  برفض  قراراتها  في  النرويجية  الهجرة  دائرة  استندت  وقد 
لفلسطينيين من حملة الوثائق العراقية، على تقارير تُفيد بأّن العراق بات آمنًا 
اليوم لعودتهم إليه، وأصدرت بناء على ذلك قراراتٍ باإلبعاد بحقهم، أو ما يُعرف 

باسم »الترحيل القسري«. 

األراضي  في  األمني  الواقع  لكنَّ 
هذا  مثل  قانونية  يفنّد  العراقية، 
األول  الفصل  في  اتضح  وكما  الحكم. 
الجاري   2012 عام  فإن  التقرير،  من 
العنف  موجة  في  ملحوظًا  علوًا  شهد 
كنتيحة  وذلك  العراق،  فلسطينيي  ضد 

توصيات وخاتمةتوصيات وخاتمة

الالجئون الفلسطينيون المهددون 
باإلبعاد إلى العراق 

الفصل الثاني
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في  العراق  من  األمريكي  االنسحاب  وّلدها  التي  السياسية  الخالفات  لتنامي 
ديسمبر2011، وانعكاسات ذلك على الحالة األمنية.

الجاري،   2012 عام  خالل  بالعراق  الفلسطينيين  أوضاع  في  الدقيق  وبالنظر 
يتضح بجالء أّن القلة المتواجدة هناك، والتي ال تزيد عن 7 آالف، ما زالوا عرضة 
والتمييز واالقصاء، بصورة تضع حياتهم في  والتهديدات  االنتهاكات  لجملة من 

خانة الخطر والتهديد. 

موجّهًا  اعتداًء   82 وقوع  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  سجَّل  حيث 
ضد فلسطينيين في مدينة بغداد وحدها خالل األشهر الخمسة األولى من عام 
2012، أي بمعدل 4 انتهاكات أسبوعيًا، تراوحت ما بين القتل واالختطاف ودهم 

المنازل وإطالق الرصاص العشوائي. )راجع الفصل األول لمزيد من التفاصيل(.
هذه االعتداءات الدورية على األرض، والتي تجري في ظل عدم اتخاذ أيّ إجراءات 
رسمية عراقية للحد منها على مدار السنوات التسع الماضية، جعلت أمن الالجئين 
والطائفية  السياسية  الخالفات  ريح  مهبّ  في  كقشة  بالعراق  الفلسطينيين 
وانفالت األمن. وهي تفنّد بشكل قاطع صحة ما تبنته دائرة الهجرة النرويجية، 
من كون »العراق آمن لعودة الفلسطينيين إليه«، حيث استند حكم دائرة الهجرة، 
في إصدار قراراتٍ بالترحيل لطالبي اللجوء الفلسطينيين إلى العراق، على تقرير 
مؤسسات  إحدى  وهي  إنفو«  »الند  دائرة  أعدّته   2011 يونيو  شهر  في  صادر 
سلطة الهجرة النرويجية، التي استشهدت بتصريح للسيد محمد أبو بكر، ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في األردن ومسؤول ملف الالجئين فيها، حيث قال 
بأّن »الظروف الحياتية للفلسطينيين في العراق هي اآلن أفضل بكثير مما كانت 
عليه عام 2003« مضيفًا أّن »الفلسطيني اليوم لديه حقوق المواطنة ذاتها أسوة 
التصريحات،  إلى عدم دقة هذه  الحقائق على األرض تشير  بالعراقيين«. لكنّ 
وإلى ضرورة أن تتبنى دائرة الهجرة توصيفاتٍ أكثر دقة وواقعية من أجل تقييم 

الظروف األمنية للفلسطيين في العراق. 

الالجئون الفلسطينيون المهددون باإلبعاد إلى العراق
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عمليًا، هل يستطيع فلسطينيو العراق العودة إليه بعد خروجهم منه؟
 

وفقًا لتقرير صادر عن مستشار مفوضية شؤون الالجئين في العراق، فإّن قرابة 
واألطفال،  النساء  من  غالبيتهم  الدامية  العنف  أحداث  من  فارًا  فلسطينيًا   266
قرروا بتاريخ 26 يوليو 2006 اللجوء إلى سوريا بحثًا عن األمن، وقد تم منعهم 
العراق وسوريا،  بين  الفاصلة  المنطقة  وبقوا في  السورية،  األراضي  من دخول 
إلى حين السماح لهم رسميًا بالدخول، لكنّ قوات األمن العراقية عبرت المنطقة 
إرهابيون،  بأنهم  الفلسطينيين هناك  واتهمت  لفترة وجيزة،  الفاصلة  الحدودية 

محذرة إياهم من العودة إلى العراق.

ونقل تقرير مؤسسة »الند إنفو« الصادر عام 2011، عن المدير السابق لمطار 
بغداد، قوله إن »السلطات العراقية ترفض استقبال الفلسطينيين العائدين إلى 

العراق، ممن رُفضت طلبات لجوئهم في الخارج«. 

العراقية في ستوكهولم بالسويد، وعبر برقية رسمية إطلع  أّكدت السفارة  كما 
عليها المرصد األورومتوسطي على أّن »فلسطينيي العراق الذين خرجوا منه منذ 
6 شهور فأكثر ال يسمح لهم بالعودة ثانية«، وأّكد ذلك تقرير صادر عن مديرية 

.)UDI( الهجرة النرويجية

وبناًء عليه، يتضح أّن عودة الفلسطينيين إلى العراق عبر الطرق القانونية، غير مرحب به 
من قبل السلطات العراقية، ال سيما الالجئين الذين خرجوا من العراق قبل 6 شهور وأكثر.

أسباب رفض طلبات اللجوء:

رفضت  عندما  الفلسطيني  اللجوء  لطالبي  أعطيت  التي  األسباب  من  أمثلة 
طلباتهم من قبل دائرة الهجرة ومجلس طعون دائرة الهجرة النرويجية، وفق ما 

أفاد به الالجئون للمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان: 

الالجئون الفلسطينيون المهددون باإلبعاد إلى العراق
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لم ينجح في اختبار اللهجة.
التعذيب لن يحصل لك مرة أخرى في العراق.

العراق آمنة للعودة إليها.
اتصاالت مع دولة االمارات ويمكن الحصول على كفيل إلعطاء االقامة.

ويتضح أّن أسباب الرفض التي تبنتها دائرة الهجرة، ال تراعي واقع الفلسطينيين 
في العراق كما ثبت سابقًا في التقرير، حيث مازال هناك العديد منهم يتعرضون 

للهجوم والمضايقة بصورة يومية في العراق ال سيما في بغداد.

واقعيًا كان من الصعب الحصول على مصدر قضائي يتبنى ويدافع عن األحكام 
السابقة التي بررت رفض طلبات الهجرة، فمن أجل الحصول على قرار المحكمة 
يجب أن يعمد طالب اللجوء إلى مقاضاة دائرة الهجرة في محكمة مدنية ويُسمح 
للسجالت بأن تكون علنية. كما أن الرفض ضد الفلسطينيين هو إجراء جديد نسبيًا 
لم يعطِ الفرصة للكثيرين من أجل تحقيق هذه الخطوة حتى اآلن. وتجدر اإلشارة 
إلى أّن اللجوء إلى محكمة مدنية يحمّل طالب اللجوء تكلفة عالية تتراوح ما بين 7 
إلى 10 آالف دوالر، األمر الذي ال يتناسب مع دخل العاطلين عن العمل من طالبي 
أن ترفض طلباتهم، ال سيما مع توقف  بالعمل بعد  الذين ال يسمح لهم  اللجوء 
منتهية  وثائق  يحملون  الذين  لالجئين  اعطاء تصاريح عمل مؤقتة  النرويج عن 

الصالحية منذ عام 2004، وهؤالء الالجئون انتهت صالحية وثائقهم العراقية. 

الالجئون المهددون بالترحيل إلى دولة اإلمارات

من بين الـ 25 وعشرين الجئًا فلسطينيًا من حملة الوثائق العراقية، ثالثة الجئين 
وفدوا إلى النرويج من دولة اإلمارات العربية المتحدة طلبًا للجوء. وقد أوصت دائرة 
الهجرة النرويجية بعودتهم إلى دولة اإلمارات، وقد يصدر بشأنهم قرارٌ بالترحيل 
إلى هناك. لكنَّ اإلشكالية التي تواجه هؤالء أّن وثائق سفرهم العراقية أصبحت 
منتهية الصالحية، فيما ترفض قوانين وزارة الداخلية اإلماراتية دخول أي أجنبي 

الالجئون الفلسطينيون المهددون باإلبعاد إلى العراق
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إلى أراضيها ما لم يحمل جواز سفر أو وثيقة سارية المفعول، تسمح له العودة 
المادة رقم  السفر. وتنص  أو وثيقة  الجواز  له  الذي أصدرت  البلد  إلى  متى شاء 
)13( من »الالئحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة األجانب وتعديالتها« الصادرة 

عن اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة بدولة اإلمارات على أنّه: 

»ال يجوز منح األجنبي إذن أو تأشيرة دخول إال إذا توافرت فيه الشروط التالية: 
أ. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صالحان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة 

المقيم فيها أو الصادر عنها الجواز أو الوثيقة«.

ويستدعي  النرويج،  من  بالترحيل  المهددين  حالة  على  ينطبق  ال  الذي  األمر 
تقديم ضمانات حقيقة لهم من قبل السلطات النرويجية على قبولهم من قبل 
السفارة  تعاونت  لو  وفيما  بالترحيل.  أمر  بحقهم  يصدر  أن  قبل  اإلمارات  دولة 
الفلسطينية في أوسلو بإصدار جوازات سفر فلسطينية دون رقم وطني )جواز-

00( لهؤالء الالجئين، فإن هذه الوثيقة وإن كانت سارية المفعول إال أنها ال تتيح 
مع  تتناقض  حاملها  حالة  يجعل  مما  الفلسطينية،  األراضي  إلى  العودة  لحاملها 
الشرط )13/أ( من قانون »دخول وإقامة األجانب« التابع لوزارة الداخلية اإلماراتية، 

فيحظر دخوله إلى الدولة أو إقامته فيها. 

 ،)UNHCR( وفي ردّ بعثته المفوضية السامية لحقوق الالجئين باألمم المتحدة
 ،2012 مايو   23 بتاريخ:  اإلمارات،  إلى دولة  بالترحيل  المهددين  الالجئين  ألحد 
نصحت المفوضية بعدم السفر إلى دولة اإلمارات مالم تتوافر وثيقة سفر سارية 
إصدار  أجل  من  التدخل  تؤهلها  ال  المفوضية  صالحيات  أّن  موضّحة  المفعول، 

تصريح دخول أو إقامة لمثل هذه الحاالت. 

مستقبل فلسطينيي العراق في النرويج 

قد يصبح طالبو اللجوء الفلسطينيين مهاجرين غير شرعيين في النرويج، بعد 
الهجرة. فنظريًا؛ فلسطينيو  لجوئهم من قبل سلطات  النهائي لطلبات  الرفض 
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العراق الذين خرجوا من العراق قبل 6 شهور فأكثر ال يسمح لهم بالعودة ثانية، 
وقد ورد ذلك في رسالة رسمية أصدرتها السفارة العراقية في ستوكهولم. كما أن

احتمالية عيشهم في النرويج بصورة غير قانونية لفترة طويلة يعد أمرًا مستبعدًا، 
المستقر  غير  الحال  وهذا  وقت.  كل  في  والترحيل  باإلبعاد  مهددون  أنهم  إذ 
لالجئين ينعكس عليهم بالعديد من اآلثار السلبية في عدد من المجاالت، منها: 

الرعاية الصحية

البلديات  تقدمها  التي  الصحية  والخدمات  المتخصصة  الصحية  الرعاية  خدمات 
النرويجية غير متوفرة لهم، مع ذلك يحق لهم الحصول على دعم مالي لتغطية 
النفقات الطبية الباهظة وغير االعتيادية.لكنّ حصول طالبي اللجوء على الخدمات 
الصحية، يعتمد غالب األحيان على مدى استعداد العاملين في مجال الصحة على 
على  يطبق  تعسفيًا  نظامًا  خلق  وهذا  العامة،  للمصلحة  وفقا  المرضى  مساعدة 
المهاجرين غير النظاميين في قطاع الرعاية الصحية بالنرويج. االستثناء من هذا 

27
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كان انشاء مركز الرعاية الصحية في أوسلو برعاية البعثة الكنسية والصليب األحمر 
للرعاية  الفقري  العمود  ليشكل  مجانًا  الصحية  الخدمات  يقدم  وهو  المدينة.  في 

الصحية للمهاجرين غير الشرعيين في أوسلو.

السكن:

الحظ المرصد األورومتوسطي من خالل شهادات طالبي اللجوء، وعند االتصال 
غير  إنسانية  منظمات  وجود  عدم  النرويج،  في  الحكومية  غير  المنظمات  مع 
حكومية توفر مساعدات سكنية لطالبي اللجوء، حيث كان على معظمهم اإلعتماء 
على أنفسهم في مسألة السكن، ويغدو األمر معقدًا بالنظر إلى كونهم محرومين 
من العمل والكسب، حيث اضطر الكثير منهم إلى  العيش في منازل أصدقائهم.

الخمسة  أصل  لجوء من  11 طالب  حوالي  أّن  األورومتوسطي  المرصد  وجد  وقد 
من  خوفهم  بسبب  الالجئين،  استقبال  مركز  غادروا  الدراسة،  محّل  وعشرين 
عملية الترحيل القسري إلى العراق، األمر الذي يحرمهم من ميزة الخدمات الطبية 

الذين هم بأمسّ الحاجة لها.

ثانيًا: قرار اإلبعاد غير قانوني

إّن األصل القانوني يتمثل في أن يبقى الالجئون الفلسطينيون من حملة الوثائق 
له في  يتعرضون  الذي  الالإنسانية واالضطهاد  الظروف  ألجأتهم  والذين  العراقية، 
العراق إلى مغادرته طلبًا للجوء، أن يبقوا خاضعين لحماية المفوضية العليا لشؤون 
الالجئين ومساعدتها. وعلى الدول التي يتم اللجوء إليها توفير الملجأ اآلمن والحماية 
الالزمة لهم »بغض النظر عن موضوع توطينهم«، وذلك إلى حين البت في وضعهم 
باعتبارهم طالبي لجوء. ونالحظ أنه ووفق الظروف الميدانية الموجودة في العراق، 
والتي سلف الحديث عنها، والتهديد المباشر على حياة الالجئين الفلسطينيين هناك، 
إلى حالتهم هذه،  العطف  إليها بعين  اللجوء  يتم  التي  الدول  أن تنظر  فإن األصل 
واعتبارهم الجئين، وعدم طردهم من أراضيها أو ردّهم إلى البلدان التي خرجوا 
منها مضطرين بسبب الظروف الالإنسانية في تلك البلدان، استنادًا إلى المادة 33 
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دولة  ألية  يجوز  »ال  أنه  على  نصت  والتي  الالجئين،  بوضع  الخاصة  االتفاقية  من 
متعاقدة أن تطرد الجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود األقاليم التي تكون 
حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة 
اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية«. وذلك هو واجب المجتمع الدولي بوجه 

عام، والدول التي يتم لجوء الفلسطينيين من العراق إليها بوجه خاص.

موقف  ينتقد  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطي  المرصد  فإن  المنطلق،  هذا  من 
من  الفرار  يحاولون  الذين  الفلسطينيين  بدخول  السماح  ترفض  التي  الدول 
واقعية.  وغير  مختلفة  تحت حجج  وذلك  اللجوء،  حق  منحهم  ترفض  أو  العراق؛ 
وهو ما يشكل خرقًا للحظر الدولي على “اإلبعاد”. حيث ال يمكن للدولة المضيفة 
أن تعيد الالجئين طالما أن الظروف التي أدت إلى هروبهم ما زالت قائمة. ولكن 

إذا اختفت، فإن باستطاعتهم العودة إلى بالدهم. 

إن هذه السياسة التي تتبعها بعض الدول بخصوص الالجئين الفلسطينيين من 
قبيل  من  البديلة  الخيارات  دراسة  ورفض  وجههم،  في  الحدود  وإقفال  العراق، 
التوطين في بلدانٍ أخرى أو منحهم حق اللجوء فيها، أو االستناد إلى معلومات 
غير سليمة تتكلم عن وضع آمن للفلسطينيين في العراق، إنما تنتقص بشدةٍ 
وتخالف  العراق،  خارج  السالمة  التماس  على  الفلسطينيين  الالجئين  قدرة  من 
الواقع القائم حقيقًة وفق ما ترصده مختلف المنظمات الدولية الموثوقة، وعلى 
رأسها المفوضية العليا لشؤون الالجئين. وإن هذا الوضع يقيم مسؤولية المجتمع 

الدولي بوجه عام، ومسؤولية تلك الدول بوجه خاص.

الالجئين  إعطاء  رفضت  التي  الدول  هذه  من  بعضًا  أن  بالذكر،  الجدير  لمن  وإنه 
الفلسطينيين من العراق حق اللجوء فيها، وعلى الرغم من سلوكها المنتقد هذا، إال أنه 
يذكر لها أنها لم تقم بإبعادهم أو إرجاعهم إلى بالدهم، كالسويد والنرويج “حتى اآلن”. 
ومن الواضح أنه ألمر جيد أن ال تُنفذ قرارات األبعاد غير القانونية الصادرة بحقهم، 

والذي من المأمول أن تكون بداية للتراجع عن هذه القرارات المخالفة وغير المنصفة.
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الخاتمة والتوصيات

الحكومة العراقية:

إن المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، يالحظ، ومن خالل الواقع الميداني 
الذي  االضطهاد  بسبب  منه  فرّوا  الذي  أو  العراق  في  الالجئين  للفلسطينيين 
تعرّضوا له فيه، ومن خالل المناقشة السابقة لوضعهم القانوني، أن المسؤولية 
إنما تقع على  العراق  الفلسطينيين ممن هم داخل  الالجئين  األولى عن حماية 
انتهاكات  منع   عن  الدولية  المسؤولية  تتحمل  والتي  العراقية،  الحكومة  عاتق 
حقوق اإلنسان التي تصيب األشخاص الموجـودين على أراضيها، بمن فيهم غير 

المواطنين، وإنزال العقاب بمرتكبيها.

العراقية خطـوات عاجلة لتوفير األمن  الحكومة  لذا، فإن من الضروري أن تتخذ 
لالجئين الفلسطينيين في العراق، وإنهاء الممارسات التمييزية بحقهم من جانب 
تضمن  أن  العراقية  الحكومة  وعلى  األخرى.  الحكومية  والجهات  الداخلية  وزارة 
معترف  كالجئين  وضعهم  مع  المتناسبة  الرسمية  المعاملة  الفلسطينيين  تلقي 
بهـم، وإلغاء شروط التسجيل المضنية التي تفرضها عليهم مديرية اإلقامة في 
وزارة الداخلية. وفتح فرص العمل لفلسطينيي العراق بصورة طبيعية، وإلغاء كل 

القرارات التي تعقد الحياة اليومية لالجئين.

العمل  الجنسية هناك  متعددة  والقوات  العراقية،  األمن  قوى  واجب  من  أن  كما 
على إعادة فرض القانون والنظام والحفاظ عليهما، لجهة حماية أرواح الالجئين 
الفلسطينيين وفرض سالمتهم. وتوفير الغذاء والرعاية الصحية وتسهيل تسيير 
سوريا  مع  العراق  حدود  إلى  الفارين  ألولئك  خصوصًا  اإلنسانية،  المساعدات 
التعسفي  باالعتقال  القيام  وعدم  لهم،  اآلمن  المكان  تأمين  بانتظار  واألردن، 
ودون توفر الشروط الالزمة لالعتقال ووفق القانون. والعمل على حظر اإلكراه 
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وحظر  مرتكبيها.  ومعاقبة  ومواجهتها  الوحشية  ضروب  من  وغيرهما  والتعذيب 
سكانها  من  الفلسطينية  التجمعات  إفراغ  إلى  يهدف  الذي  والترحيل  اإلبعاد 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  عمل  تسهيل  أيضًا  وعليها  عليها.  واالستيالء 

والمنظمات اإلنسانية والحقوقية األخرى.

نقول ذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة رقم xx1 )2200A( 1966 والمتعلق 
الهيئة  وهي  اإلنسان،  حقوق  لجنة  رأت  حيث  الخاص،  الدولي  الدولي  بالعهد 
االقتصادية  بالحقوق  بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  الدول  التزام  تراقب  التي 
واالجتماعية والثقافية، أن هذا العهد يجب أن يطبق “دون تمييز بين المواطنين 
وكذلك  اللجوء.  وطالبي  الالجئين  “األجانب”  مصطلح  ويشمل  واألجانب”. 
ليسوا  الذين  لألفراد  اإلنسان  بحقوق  المتعلق  العالمي  “اإلعالن  إلى  استنادا 
لألمم  العامة  الجمعية  بقرار  والمتخذ  فيه”  يعيشون  الذي  البلد  مواطني  من 
المتحدة  رقم40/144 بتاريخ13 كانون األو ل1985، والذي ال يتضمن أي استثناء 
بخصوص الالجئين المحميين بموجب اتفاقيات ووكاالت دولية أخرى. والذي أكد 
المنصوص  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  حماية  تأمين  “ينبغي  أنه  على 
عليها في الصكوك الدولية بالنسبة لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي 
يعيشون فيه”. ويالحظ أن تلك الصكوك الدولية المشار إليها في المادة السابقة 
إنما تتضمن أساسًا العهدين الدوليين الخاصين لعام 1966، واالتفاقيات الدولية 
الناظمة لحقوق اإلنسان، وأهم ما يعنيه ذلك: منع التمييز، حقوق المرأة، حقوق 
الطفل، الحريات النقابية، الرعاية الصحية والطبية، الضمان االجتماعي والخدمات 
انتهاكها بالنسبة لالجئين الفلسطينيين  التعليم. وكلها حقوق يتم  االجتماعية، 

في العراق، ما يبرز مسؤولية الحكومة العراقية عن توفير ذلك.

المنظمات الدولية:

يرى المرصد األورومتوسطي، أنه ال بد من مناقشة توسيع منطقة عمليات األونروا  
لتشمل الالجئين الفلسطينيين في العراق، واعتبار االتفـاق مـع الحكومة العراقية، 
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القانونية  الوالية  مناطق  من  العراق  في  الفلسطينيين  الالجئين  استثني  والذي 
الذي  األمر  الملغي.  بحكم  العراقية،  للحكومة  مسؤوليتها  وأولى  األونروا  لوكالة 
أية  مع  أكثر وضوحا مستقباًل  جديدة  أسس  على  القانوني  الوضع  لتنظيم  يمهد 
حكومة عراقية. وذلك ريثما يتم التوصل إلى تسوية عادلة لملف هؤالء الالجئين.

العراق في  الفلسطينيين في  الالجئين  إدراج  إلى  االونروا  وكالة  ندعو  فإننا  ولذلك 
سجالتها وتقديم الخدمات األساسية لهم بأقصى سرعة ممكنة، خاصة بعد ما تعرض 

له هؤالء الالجئون من إعادة تشريد بعد التدخل األمريكي في العراق عام 2003.

جازمة  دالئل  وجود  إلى  تعود  والمؤقت،  البديل  الخيار  هذا  ترجيح  أسباب  إن 
على عجز، أو عدم رغبة الحكومات العراقية منذ عام 2003 وحتى اآلن، بتنفيذ 
التغييرات  جانب  إلى  األونروا،  عن  عوضًا  الفلسطينيين  الالجئين  رعاية  اتفاق 
تحقيق  يهدد  مما  حينها.  في  االتفاق  أبرم  التي  الظروف  في  الحاصلة  الكبيرة 
بتكليف  المتخصصة  الدولية  الوكالة  هي  األونروا،  أّن  وحيث  وأهدافه.  مقاصده 
دولي وأساس قانوني دولي ناظم، في شؤون الالجئين الفلسطينيين في أماكن 
العراقية عن تقديم  الحكومة  أو تقاعس  تجمعات تهجيرهم وشتاتهم. فإن عجز 
اإلسراع  األونروا  من  يتطلب  الفلسطينيين  لالجئين  والحماية  والعون  المساعدة 

ببسط واليتها والقيام بمهماتها وواجباتها تجاه هؤالء الالجئين الفلسطينيين.

دول الجوار العربي:

ظروف  بسبب  العراق  من  الخروج  يريدون  الذين  للفلسطينيين  وبالنسبة 
للعراق، والدول  المجاورة  العربية  الدول  التي يعانون منها، فإن على  االضطهاد 
اآلمن  الملجأ  لهم  توفر  أن  منه،  الهاربون  الفلسطينيون  إليها  يلجأ  التي  األخرى 
والحماية الالزمـة. وعليها أن تمنحهم نفس فرص النجاة من االضطهاد والعنف 
التي تمنحها للعراقيين. وعليها أن تحترم حق الالجئين الفلسطينيين بالتماس 
واالضطهاد  األمن  انعدام  يواجهون  أنهم  طالما  العراق  خارج  واللجوء  السالمة 
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بصورة  خاص،  نحو  على  مهددينٍ  العراق  فلسطينيي  بأن  واالعتراف  داخله. 
القادمين منهم. وعليها أيضًا ضمان عدم تعرض أي  أمـام  الحدود  تتطلب فـتح 
الجئ فلسطيني عراقي إلى اإلبعاد القسري على الحدود، سواء برفض السماح له 
بالدخول أو بعد دخوله البلد المضيف. وعليها معاملتهم معاملة إنسانية في كل 
األحوال، بما في ذلك إعطاءهم حرية الحركة، ومنحهم الحق بعدم االحتجاز أو 

االعتقال تعسفًا داخل معسكرات لجوئهم

المجتمع الدولي:

إن أزمة الالجئين الفلسطينيين الراهنة في العراق تستدعي حاًل إقليميًا، وعلى 
جميع دول المنطقة )بما فيها إسرائيل ودول الخليج( المساهمة في تحمل عبء 
على  ينبغي  كما  وإيوائهم.  العراق  من  الفارين  الفلسطينيين  الالجئين  قبول 
المجتمع الدولي كله مساعدة حكومات المنطقة والمساهمة في حمل ذلك العبء 

إما بالمساعدة المالية أو من خالل توطينهم في بلدان أخرى.

الخاتمة والتوصيات
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