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  :الالجئون الفلسطينيون يف العراق

  معطيات أساسية

  
  نبيل حممود السهلي

  
  مقدمة

تعتبر الدراسات يف شأن الالجئين الفلسطينيين يف العراق قليلة نسبياً إذا ما   
قوبلت بالدراسات عن الالجئين يف إطار عمليات األونروا، يف كل لبنان وسورية 

ومع انطالقة املفاوضات بين األطراف  .وقطاع غزة واألردن والضفة الفلسطينية
سبتمبر / ، وعقد اتفاقات أوسلو يف أيلول1991العربية وإسرائيل يف نهاية سنة 

، وترحيل قضية الالجئين إىل مفاوضات الوضع النهائي، بدأت تبرز إىل األمام 1993
 بعض املقاالت والدراسات عن الالجئين يف كل أماكن وجودهم، وإن كانت قليلة فيما

  .يخص الالجئين يف العراق، ومصر، والدول األوروبية، والقارة األميركية
يف هذا التقرير حماولة أللقاء الضوء على عملية الترحيل القسري، حتت وطأة   

اجملازر اإلسرائيلية التي حملت أهايل بعض قرى قضاء حيفا إىل العراق، على الرغم 
كذلك سنلقي الضوء على . يل شهادتينمن بعد املسافة، وخلفيات ذلك؛ وذلك عبر تسج

بعض األوضاع الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية التي واكبت الالجئين 
حيث مل يختلف وقع النكبة  2001الفلسطينيين يف  العراق وصوالً إىل بداية سنة 

عليهم عن وقعها على سائر الالجئين الفلسطينيين الذين اقتلعوا من أرضهم وفقدوا 
  .م الزراعيةأمالكه

  
  شهادات عن التهجير

  واللجوء إىل العراق

                                                            

  حصاء الفلسطيني، دمشقباحث، املكتب املركزي لإل.  
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تعتبر الشهادتان اللتان سنوردهما بمثابة خلفية تاريخية عن اللجوء   
وإنشاء إسرائيل، إذ طرد حتت وطأة اجملازر  1948غثر نكبة إالفلسطيني إىل العراق يف 

وضاع تختلف فلسطيني، توجهت أعداد قليلة منهم إىل العراق، ويف أ 850,000نحو 
  .عن أوضاع الترحيل يف اجتاه األردن وسورية ولبنان

لقد قطع املناضلون يف : يف شهادته يقول الدكتور حممد توفيق البجيرمي  
، 1948يافا يف سنة  –قرى جبع وإجزم وعين غزال من قضاء حيفا، طريق حيفا 

مة، كانت أسلحة بصورة عا. وغنموا سيارات مملوءة بمعلبات املربى واألغذية األُخرى
واستمر دفاع األهايل عن . املدافعين عن القرى املذكورة عتيقة وخفيفة يف الوقت ذاته

، بدا 1948أبريل / نيسان 22ومع سقوط حيفا يف . قراهم تلك حتى نفاد الذخائر
الطريق مفتوحاً لسقوط قرى القضاء، فقصفت إجزم من البحر واجلو، فضالً عن قصف 

يوليو / تموز 27وسقطت إجزم بيد العصابات الصهيونية يف املدفيعة األرضية، 
بعد أن جتمع أهل قريتي جبع وعين غزال فيها، وقبلها سقطت قرية الطنطورة  1948

وقد . التي ارتكبت العصابات الصهيونية فيها جمازر مروعة كشف النقاب عنها مؤخراً
ال، إىل الذهاب إىل اضطر الرجال املتجمعون يف إجزم، من قرى جبع وإجزم وعين غز

وكذلك النساء  –وأنا منهم  –جنين عبر الطرق الوعرة، يف حين نقل اليهود األطفال 
بعد ذلك طُلب منا املشي على األقدام يف اجتاه قرية زلفة يف . بالباصات إىل اللجون

قضاء جنين، والرصاص فوق الرؤوس لإلرهاب، وشاهدنا يف الطريق البيادر 
سيرنا مررنا بقرية رمانة وصوالً إىل جنين، حيث التقى الرجال ويف أثناء . حمروقة

وبعد وصولنا . أطفالهم ونساءهمالذين سلكوا الطريق الوعرة من قرى قضاء حيفا 
استمرت . بأيام، بدأ اجليش العراقي بشحن أهايل القرى املذكورة من جنين إىل بغداد

وأذكر أننا وصلنا إىل . الطعام الرحلة ثالثة أيام، تخللها توقفات عن تناولنا وجبات
، حيث سكنت العائالت يف 1948 أغسطس/ بغداد يف نهاية األسبوع الثاين من آب

تم نقل بعضنا إىل  1949ويف أوائل سنة . 1948مالجىء لعدة أشهر حتى أواخر سنة 
وكنت أنا ممن . البصرة، والبعض اآلخر إىل احملاويل قضاء دياىل، ومن ثم إىل املوصل

، درست خالل ذلك الصف اخلامس 1950إىل البصرة، حيث بقينا حتى سنة  ذهبوا
  .والصف السادس يف مدرسة املوفقية يف حي السيف يف املدينة

                                                            

   يحمل شهادة الدكتوراه يف 1937حممد توفيق البجيرمي، من مواليد قرية إجزم يف قضاء حيفا، سنة  الدكتور ،
كانون  9، وتمت مقابلته يوم الثالثاء، 2000-1980درس يف جامعة دمشق خالل الفترة . األدب اإلنكليزي

  .2001يناير / الثاين
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- 1958، وبقينا يف العاصمة خالل الفترة 1950رحلنا إىل بغداد يف سنة   
مدينة احلرية؛ : نشأت جتمعات جديدة منها 1960ويف سنة . يف املالجىء 1960

بجي والزعفرانية بالقرب من معسكرات الرشيد إىل اجلنوب من بغداد؛ مدينة الطو
وبقي عدد قليل يف املوصل يف بناية املستشفى األهلي القديم، وأطن أنهم ال . الهادي

  ).2001يناير / كانون الثاين 8(يزالون هناك إىل اآلن 
بجيرمي، نبهان، ال: ومن العائالت بين الالجئين الفلسطينيين يف العراق  

األسعد، الغجري، عبد الهادي، الصعبي، فهيد، أبو الهيجاء، أبو العيون، أبو خريط، أبو 
  .زمق، قدسية، جياب

وأذكر أنه غضافة إىل أهايل بعض قرى قضاء حيفا، وخصوصاً إجزم وعين   
غزال وجبع والطنطورة والصرفند وعين حوض وكفر الم وطيرة حيفا وأم الزينات، 

ين إىل بغداد بعض العائالت القليلة من يافا، ومنها عائالت فطائر، ذهب معنا من جن
ويف اعتقادي أن جمموع الالجئين الذين هجروا إىل العراق من . وحداد، وكايد، ومزهر

  .عين غزال –جبع  –فلسطيني، جلهم من مثلث إجزم  5000فلسطين ال يتجاوز 
إدارة (لعمل العراقية يف البداية وزعت علينا وزارة الشؤون االجتماعية وا  

. بطاقات هوية، تم بموجبها توزيع اإلعاشات من احلكومة العراقية) شؤون الالجئين
يف أول األمر وُزع علينا غذاء مطبوخ وطازج، ثم بعد فترة وجيزة تم توزيع مواد 

، أصبحنا نحصل على حصص 1951بعد سنة . ناشفة، مثل العدس والسكر واألرز
ة أعوام يحصل على ة الفلسطينية الالجئة عمره فوق ستن العائلنقدية، فكان كل فرد م

دنانير شهرياً، يف حين يحصل األطفال دون السادسة من العمر على دينار ونصف  3
وبطبيعة احلال عندما يدخل الالجىء سوق العمل العراقية، تنقطع . دينار شهرياً

  .املعونات املذكورة عنه
ملجأ الرشيد، ملجأ : سكناها يف بغداد وأذكر أسماء بعض املالجىء التي  

الصفار، ملجأ الزوراء، ملجأ الفرع، ملجأ عبود، ملجأ الكرادة الشرقية، دار املعلمين 
وقد سكنا تلك املالجىء بعد أن كنا أقمنا باملساجد واملدارس العراقية يف . االبتدائية

ومن األهمية . يةالعاصمة بغداد ملدة شهرين بعد اللجوء والتنقل يف املدن العراق
بمكان اإلشارة إىل أن املالجىء املذكورة هي عبارة عن بيوت متواضعة قديمة مؤلفة 

  .من طبقة واحدة
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/ كانون الثاين 11دة الثانية، فكانت يف يوم اخلميس الواقع فيه أمّا الشها  
من قرية إجزم قضاء ) 2001-1918(، أبو سليم للشيخ حسن جياب 2001يناير 
فبعد . من أهم املعارك التي شاركت فيها معركة عين حوض: هادته يقولويف ش. حيفا

، وجلأ أطفالها ونساؤها إىل قريتنا، إجزم، جهزنا أنفسنا 1948احتلها اليهود سنة  نأ
شاب من املقاتلين، بينهم احلاج عبد أبو زرد وحسون أبو  100وكان عددنا نحو  –

حوض من عدة  بمهاجمة اليهود يف عينوقمنا  –) حالياً يقيمان بمدينة درعا(شقير 
وكانت غنائمنا من . جهات، فهربوا بعد أن اشتعلت النار يف جبل عين حوض

وقد قام بسحبها إىل إجزم كل . العصابات اليهودية مصفحة، فيها خيار وبصل أخضر
/ لكن فرحتنا مل تطل؛ فبعد سقوط حيفا يف نيسان. من رايق الواصف وطالل جبارة

الصهيونية الحتالل القرى  تأصبح الطريق مفتوحاً أمام العصابا، 1948أبريل 
وكنت شاركت يف معارك كثيرة ضد البريطانيين يف قرية أم الفحم مع . احمليطة بها

  .الشيخ عطية الذي كان قائد اجملموعة
بعد ذلك قمنا بمهاجمة عدة مستعمرات، منها مستعمرة يف غور بيسان،   

هما من قرية املزار يف قضاء جنين، سُحبت جثة أحدهما استشهد شابان يف أثنائها، و
يوليو سقطت تقريباً قرى / ويف تموز. من أرض املعركة، يف حين بقيت جثة اآلخر

قضاء حيفا كلها، اضطررنا بعدها إىل التجمع يف إجزم والذهاب إىل جنين عبر 
ويف . إىل بغداد الطريق الوعرة، وحلق بنا األطفال بالباصات يف اليوم الثاين، وبعدها

إىل كتيبة الفدائيين القدامى يف دمشق، ويل عائلتان يف  متمأواخر اخلمسينات، انض
  .العراق وسورية

يمكن القول إن الشهادتين املذكورتين جليلين خمتلفين قد أظهرتا اخللفية   
ىل دولة العراق الشقيقة، وكذلك أوضحتا كيف إالتاريخية لوصول بعض الالجئين 

. كومة العراقية مع فئة الالجئين املذكورة، وخصوصاً يف بداية اللجوءتعاملت احل
وسيتوضح لنا يف األجزاء التالية من هذا التقرير اجتاهات تطور أوضاع الالجئين، 
معتمدين يف ذلك على بعض الدراسات، عسى يشكل ذلك قاعدة بيانات أساسية يمكن 

خارج إطار األونروا يف العراق أو من خاللها استصدار دراسات معمّقة عن الالجئين 
  .يف مناطق الشتات األُخرى، القريبة من فلسطين والبعيدة عنها

                                                            

  كان من رجاالت عز  املناضلين املعروفين يف قرية إجزم وسائر قرى قضاء حيفا، إذ حسن جياب من يعتبر
بتهمة قتل قائد سالح الطيران البريطاين يف فلسطين أندرسن  1938وقد سُجن يف سجن عكا سنة . الدين القسّام

  .نذاك اإلنكليزي غراندوقد كان اسم مدير سجن عكا آ. وحكم باإلعدام، لكن أُطلق فجأت بعد صدور عفو بريطاين عنه
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  مشاريع توطين الالجئين

  الفلسطينيين يف العراق

مفاوضات احلل النهائي بين السلطة الوطنية الفلسطينية والطرف  مع انطالقة  
. لسطينيين وتأهيلهم ودجمهماإلسرائيلي، كثر احلديث عن مشاريع توطين الالجئين الف

ولعل أبرز تلك املشاريع مشروع توطين الالجئين الفلسطينيين يف العراق، كخطوة 
لكن املالحظ أن احلكومة العراقية رفضت . لرفع احلصار االقتصادي عن العراق

، تلك املشاريع التي تهدف، أساساً، بصورة علنية وقاطعة، وكذلك فعل الفلسطينيون
اق لتأييد مشروع السالم يف الشرق األوسط، وحل جزء من قضية إىل جذب العر

  .الالجئين عبر قبوله باستيعاب مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين وتوطينهم
واملتابع ملشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين يف العراق، يرى بوضوح أن   

جوشوا  الصهيوين ، عندما اقترح الداعية الروسي1911جذور الفكرة تعود إىل سنة 
بوخميل مشروع ترحيل عرب فلسطين إىل شمال سورية والعراق، وكان ذلك أمام جلنة 
فلسطين التابعة للمؤتمر الصهيوين العاشر املنعقد يف مدينة بازل بسويسرا يف السنة 

 (1).ذاتها

الفكرة يف استراتيجيا الزعماء اليهود يف احلركة الصهيونية توضحت  وهذه  
، وذلك عبر خطة تقدم بها حاييم وايزمن إىل مسؤولين ووزراء 1930أكثر سنة 

    (2).بريطانيين يف اثناء حمادثات خاصة

، قام املليونير اليهودي املقيم بالواليات املتحدة 1948-1934وخالل الفترة   
وكانت . األميركية، إدوارد نورمان، بمحاوالت حثيثة لترحيل الفلسطينيين إىل العراق

ن املكان األفضل لتوطين العرب، وخصوصاً الذين يمارسون الزراعة، هو وجهة نظره أ
العراق؛ ذلك بأن الترحيل ال يعتبر إىل بلد أجنبي، وأن احلدود التي أقيمت منذ احلرب 
 .تكاد تكون غير معروفة لكثيرين من العرب، كما أن اللغة والعادات كلها واحدة

رك األماكن املألوفة، لكن التمسك الشديد يعني ت ،صحيح أن االنتقال، مهما يكن نوعه
ما زالت قوية حتى يف األوساط  ليس من تقاليد العرب، فالعادات البدوية نباملكا

  (3).ضريةاحل
، ظهر الكثير من مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين، كما 1949يف سنة   

يف  ومن أهم تلك املشاريع مشروع توطينهم. ظهرت مقترحات لتعويضهم ودجمهم
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العراق، الذي وضعته بريطانيا، وقطعت أشواطاً على طريق تنفيذه، وذلك بحسب ما 
لكن املشاريع . 1985جاء يف وثائق اخلارجية البريطانية التي أميط اللثام عنها سنة 

كلها ذهبت أدراج الرياح نتيجة املوقف الرسمي العراقي، وكذلك نتيجة رفض 
ومع توقيع اتفاقات أوسلو يف . دة توزيعهمالالجئين فكرة توطينهم ودجمهم وإعا

، جرت حماوالت أميركية وأوروبية لتوطين آالف الالجئين 1993سبتمبر / أيلول
سالم يف الفلسطينيين يف العراق يف مقابل رفع احلصار عنه وقبوله مبدأ عملية ال

يف السياسي العراقي الرسمي كان واضحاً، وزادت وتيرته  لكن اخلطاب. الشرق األوسط
وقد جاء ذلك على لسان أكثر من مسؤول يف . ، جلهة رفض تلك احملاوالت2000سنة 

، إضافة إىل الرفض املطلق من قبل 2000ويف سنة  1999احلكومة العراقية يف سنة 
الالجئين الفلسطينيين، وخصوصاً يف خميمات الالجئين الفلسطينيين يف لبنان 

  .وجتمعاتهم
ن وراء اقتراح إسرائيل العراق مركز استيطان ويف السياق نفسه، هناك سببا  

  (4):دائم للفلسطينيين
العراق الواسعة واخلصبة تمثل إغراء للفلسطينيين يجعلهم  إن أرض :األول  

يستغنون بمرور الزمن عن فكرة العودة إىل أرض فلسطين، كما تعتبر تعويضاً جمزياً 
  .عما أصابهم من تهجير وفقدان أمالك

ين الفلسطينيين يف العراق، بحسب الرؤية اإلسرائيلية، يحقق إن توط :الثاين  
جانباً من الضمانات األمنية يف املستقبل البعيد، أكثر مما يحققه توطينهم يف الدول 

فالبعد اجلغرايف للعراق عن الكيان . احملاذية إلسرائيل، كاألردن وسورية ولبنان
الت فلسطينية مستقبلية الختراق اإلسرائيلي يجعل اإلسرائيليين بمنأى عن أية حماو

احلدود اإلسرائيلية، وتهديد األمن اإلسرائيلي، فضالً عن أن هذا البعد سيعوق تفكير 
  .الفلسطينيين أنفسهم يف مواصلة العمليات املناهضة إلسرائيل

بعد إلقاء الضوء على أهم مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين يف العراق،   
الصهيونية، وكذلك احملاوالت احلثيثة لفرض " الترانسفير"بفكرة والتي ارتبطت أساساً 

األمر الواقع على العراق جلهة قبول توطين آالف الالجئين يف مقابل رفع احلصار 
عنه، جند أن األمر يتطلب يف املقام األول رفض الدول العربية املضيفة لالجئين 

ن، التي أشارت إليها الدراسات الفلسطينيين فكرة إعادة وتوزيع الالجئين الفلسطينيي
الغربية احلديثة بعد اتفاقات أوسلو، كما يتطلب ذلك إعطاء بعد عربي ودويل إىل جانب 
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، القاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين إىل بيوتهم وأرضهم يف 194تطبيق القرار 
  .ويضهم عن األضرار التي حلت بهم جرّاء االقتالع والطردعأقرب فرصة ممكنة وت

  
  اهات التطور الديموغرايف لالجئيناجت

  الفلسطينيين يف العراق

الدراسات املتعلقة بالالجئين يف العراق إىل أنه حتت وطأة اجملازر  تشير  
أنظر أدناه (فلسطيني، معظمهم من قرى قضاء حيفا  4000اإلسرائيلية رحل نحو 

عراقي التي وقد تم ذلك بشاحنات اجليش ال. ، إىل جمهورية العراق)1اجلدول رقم 
. انسحبت من الساحل الفلسطيني إىل جنين حيث جتمعت وانتقلت بعد ذلك إىل بغداد

-4000وتتفاوت أرقام هؤالء الالجئين بسبب تعدد املصادر، إالّ إن الواقع يشير إىل 
وتبعاً ملعدالت النمو الطبيعي بين الالجئين . 1948الجىء فلسطيني يف سنة  5000

الجئاً يف سنة  23,461، فقد ارتفع جمموعهم ليصل إىل الفلسطينيين يف العراق
بحسب اجملموعة اإلحصائية  1986الجئاً يف سنة  24,235، ثم إىل 1985

الجئًا  36,631وصل الرقم إىل  1998ويف سنة . 1986و 1985الفلسطينية لعامي 
). أدناه 2كما هو موضح يف اجلدول رقم ( 2000الجىء يف سنة  40,000ثم إىل 

، فإن اإلسقاطات السكانية تشير إىل إمكان %)3,5(ء على معدالت النمو السائدة وبنا
الجئين بحلول سنة  47,508ارتفاع جمموع الالجئين الفلسطينيين يف العراق إىل 

من  %96,1وتستحوذ بغداد على . 2010بحلول سنة  56,425، ثم إىل 2005
ويعتبر %. 1,5بصرة على وال% 2,4الالجئين الفلسطينيين يف العراق، واملوصل 

اجملتمع الفلسطيني يف العراق فتياً، شأنه يف ذلك شأن جميع اجملتمعات الفلسطينية 
التي تتمتع بمعدالت نمو سكاين عالية، إذ تصل نسبة األطفال بين الالجئين 

ويتركز معظم الالجئين يف العراق يف العاصمة %. 41الفلسطينيين يف العراق إىل 
من الالجئين يف العراق يقطنون يف % 99فهناك . ق حضرية أُخرىبغداد، ويف مناط

املناطق احلضرية، ويتوزعون على مناطق بغداد اجلديدة، ومدينة احلرية، وحي 
السالم، والطوبجي، والزعفرانية، فضالً عن أعداد قليلة يف املدن العراقية األُخرى، مثل 

سكن الالجئين الفلسطينيين يف أماكن  ويمكن تقسيم  (5).املوصل والبصرة وغيرهما
  (6):العراق إىل خمسة أنواع
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. وهي من األمالك اجملمدة لليهود الذين هاجروا إىل فلسطين الدور اجملمدة، :أوالً   
وتقدر . ويتوزع السكن فيها على أساس غرفة إىل ثالث غرف بحسب وضع العائلة

  .من جمموع الالجئين %12,7نسبة الالجئين الفلسطينيين الذين يسكنون هذه الدور بـ 
املالجىء، وهي بيوت قديمة وكبيرة احلجم يضم كل منها أُسرة كبيرة؛  :ثانياً   

  .وهي غير صاحلة للسكن
  .الدور احلكومية واملستأجرة، وهي أشبه ما تكون باملساكن الشعبية :ثالثاً   
نيسان، وتقدر نسبة القاطنين فيها بـ  7العمارات السكنية يف حي  :رابعاً   
  .من الالجئين% 19,38
بيوت حكومية مؤجرة وجممدة متنوعة، وهذه متناثرة يف خمتلف  :خامساً   

  .مناطق بغداد وأحيائها الشعبية
يف %) 84(ومن خالل مسوح بالعينة لوحظ أن أكثرية الالجئين الفلسطينيين   

العراق تفضل السكن يف التجمعات الفلسطينية، على الرغم من عدم مالءمة هذه 
فيفضلون السكن %) 16(أمّا الباقون . عات واألبنية فيها، واكتظاظها بالسكنالتجم

من الالجئين الفلسطينيين يف % 84,3ويشار إىل أن هناك . بعيداً عن تلك التجمعات
من % 13,3العراق يشغلون مساكن على نفقة احلكومة العراقية، يف حين يشغل 

أمّا النسبة . صحاب الدخل املتوسطالالجئين مساكن على نفقاتهم اخلاصة، وهم من أ
فتملك دوراً خاصة بها، وتعتبر الفئة األخيرة من فئة الدخول %) 2,4(الباقية 
  (7).املرتفعة

األهمية بمكان اإلشارة إىل أن العراق مل يوافق منذ البداية على إشراف ومن   
ت وزارة األونروا على شؤون الالجئين الفلسطينيين املقيمين على أرضه، وإنما تول

الدفاع العراقية هذه املهمة، فأسكنتهم يف األشهر األوىل لقدومهم يف الكليات 
وعندما انتهت العطلة الصيفية، اضطرت . واملعاهد واملدارس والفنادق وغيرها

احلكومة العراقية إىل نقل أعداد كثيرة منهم إىل البصرة، حيث تم إسكانهم يف معسكر 
عائالت إىل مدينة املوصل، وأعيد إسكان العائالت الشعيبية، كما تم نقل بعض ال

نادي الرافدين، ونادي العلوية، ونادي الزوراء، : املتبقية يف بغداد يف عدة نواد منها
وظل الالجئون الفلسطينيون يتلقون املساعدات العينية من . ونادي الرشيد، وغيرها

ية عنهم إىل وزارة ، حين انتقلت املسؤول1950وزارة الدفاع العراقية حتى سنة 
الشؤون االجتماعية والعمل، التي أسست بدورها شعبة خاصة لرعايتهم واإلشراف 

وهذه املديرية تشرف . عليهم، سميت مديرية شؤون الالجئين الفلسطينيين يف العراق
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على شؤون الالجئين الفلسطينيين فقط، وال عالقة لها بباقي الفلسطينيين الذين وفدوا 
اإلنسان "وقد حددت املديرية تعريف الالجىء الفلسطيني بأنه . لعراق لإلقامة بهإىل ا

ودخل إىل العراق وأقام فيه قبل  1948الفلسطيني الذي هاجر من بلده احملتل عام 
  (8)."25/9/1958تاريخ 

والعتبارات إنسانية فقد أجيز ضم الزوجة إىل زوجها الفلسطيني املسجل يف املديرية 
كما منحت املديرية صفة اللجوء . ، وال يجوز ضم الزوج إىل الزوجة1961قبل سنة 

كانون  1ملن لهم أقرباء يف العراق من الالجئين الفلسطينيين، ممن دخلوا العراق قبل 
ويمنح الالجىء الفلسطيني املسجل يف العراق بطاقة شخصية، . 1961يناير / الثاين

أمّا الالجئون . لبالد العربية واألجنبيةىل وثيقة سفر تمكنه من السفر إىل اإإضافة 
الفلسطينيون اآلخرون، الذين يقيمون بالعراق، فإنهم يحملون جوازات سفر عربية غير 

وغزة، عراقية، أو وثائق سفر فلسطينية كانت تعطى للفلسطينيين يف سورية ولبنان 
قامة سنوية تتجدد بحسب الطلب، ويتبعون يف وهم يقيمون بالعراق بموجب إ

  (9).معامالتهم مكتب شؤون العرب
، 1967ويُذكر أيضاً أن نازحين فلسطينيين كثيرين دخلوا العراق بعد حرب   

لكن احلكومة مل تمنحهم اإلذن يف اإلقامة، وذلك تنفيذاً لقرار جامعة الدول العربية 
الذي يقضي بعدم السماح للفلسطينيين بترك أراضيهم حتت وطأة االحتالل اإلسرائيلي 

وحهم إىل األقطار العربية، لذلك اضطر هؤالء إىل البقاء يف العراق بصورة غير ونز
شرعية مهددين بالطرد على الرغم من تدخل سفارة فلسطين واحتاد عمال فلسطين 

  (10).هناك
ومن املؤشرات الديموغرافية األساسية بين الالجئين الفلسطينيين يف العراق  

 4مواليد يف عقد السبعينات إىل  7تراجعت من أن معدالت اخلصوبة الكلية للمرأة 
مواليد يف عقد التسعينات، األمر الذي أدى إىل تراجع معدالت النمو السكاين لتصل إىل 

وعلى الرغم من ذلك . يف السبعينات% 5يف مقابل أكثر من  2000سنوياً سنة % 3,5
أفراد  4قيت يف حدود فقد بقيت أعباء اإلعالة للعامل الفلسطيني كبيرة يف العراق، إذ ب

يف عقد التسعينات؛ أي أن كل فرد يعيل، إضافة إىل نفسه، أربعة أفراد من خارج قوة 
العمل، وذلك بسبب التركيب السكاين وفتوة اجملتمع من جهة، وضعف النشاط 

ويف بداية التسعينات، وصل . االقتصادي للمرأة الفلسطينية يف العراق من جهة أُخرى
وقد تتراجع اخلصوبة يف حال . أفراد 7ة الفلسطينية يف العراق إىل متوسط حجم األسر

  .ارتفاع مستويات التعليم عند اإلناث
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بصورة عامة، فإن جمموع الالجئين الفلسطينيين يف العراق يقدر بما نسبته   
، بنحو 2000من إجمايل جمموع الالجئين الفلسطينيين املقدر، يف سنة % 1,1

الجىء يف إطار عمليات األونروا يف كل من  3,700,000الجىء، منهم  3,800,000
% 60(الجىء يف مصر والعراق  100,000سورية واألردن ولبنان والضفة والقطاع، و

  (11)).يف العراق% 40منهم يف مصر، و
، 2000سنة  وإذا أخذنا يف االعتبار جمموع الفلسطينيين بصورة عامة، يف  

نسبة الالجئين الفلسطينيين يف العراق ال  فلسطيني، فإن 8,000,000والبالغ نحو 
  (12)%.0,6تتعدى 

  
  األوضاع االقتصادية واالجتماعية

  بين الالجئين الفلسطينيين يف العراق

صدر يف العراق عدة قرارات وقوانين سهلت دخول الالجئين الفلسطينيين سوق   
رقم  لقرار، وا17/8/1969الصادر يف  366العمل العراقية، من أهملها القرار رقم 

الصادر عن وزير املالية  ، وكذلك املنشور1961لعام  29، والقرار رقم 1961لعام  26
العراقي الذي يوضح استالم الراتب والعالوات السنوية وخمصصات غالء املعيشة، 
واستثناء عدم اعتبار خدمة الالجئين تصاعدية، على أن يُمنحوا عند انتهاء خدمتهم 

وبعد فرض . د عن كل سنة، بمعدل آخر راتب عند ترك اخلدمةما يعادل راتب شهر واح
سلسلة قرارات  1994احلصار الدويل على العراق، اتخذت احلكومة العراقية يف سنة 

تتعلق بحماية االقتصاد العراقي، منها منع غير العراقيين من مزاولة أي نشاط جتاري 
كما أصدرت . لة العراقيةعلى األرض العراقية، وخصوصاً بعد أن انخفضت قيمة العم

الذي أوقفت بموجبه العمل  23القرار رقم  7/3/1994احلكومة العراقية يف 
بالقوانين والقرارات التي جتيز تملك غير الغراقي للعقارات أو استثمار أمواله يف 

ويف . الشركات داخل العراق، وكل ما شأنه التملك أو االستثمار يف أي وجه كان
دة قوانين استثنت الالجئين الفلسطينيين املوجودين يف ، صدرت ع13/9/1997

، ومعاملتهم معاملة 1950وسنة  1948العراق، وأولئك الذين قدموا إليه ما بين سنة 
  (13).املواطن العراقي

من % 56تشكل القوة البشرية بين الالجئين الفلسطينيين يف العراق نحو   
، %3عاماً فأكثر  65الشيوخ من سن  إجمايل اجملموع العام، يف حين ال تتعدى نسبة
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، وال تتعدى معدالت النشاط االقتصادي بين الالجئين الفلسطينيين يف %41واألطفال 
وتستحوذ الصناعة . عند اإلناث% 9من إجمايل الالجئين، وال تتعدى % 27العراق 

، %3، والزراعة على %16، والبناء على %23التحويلية يف بداية التسعينات على 
%. 41، واخلدمات االجتماعية من غير القطاعات املذكورة على %17طاعم على وامل

ويالحظ أن نسبة مساهمة قطاع الزراعة يف استيعاب قوة العمل الفلسطينية يف 
العراق، كانت قليلة جداً نظراً إىل اقتالع الفلسطيني من أرضه واغتصاب أمالكه 

  (14).1948الزراعية التي كان يتمتع بها قبل نكبة 
ومن املؤشرات االجتماعية األساسية أن معدل األمية بين الكبار يعتبر متدنيًا   

يف النصف األول من عقد % 14الفلسطينيين يف العراق، إذ مل يتعد  بين الالجئين
ولوال % 5,6التسعينات، يف حين وصلت نسبة احلاصلين على شهادات جامعية إىل 

، بجميع أنواعه، لتحسنت مستويات 1990 احلصار الذي فُرض على العراق منذ سنة
وتعتبر معدالت البطالة منخفضة بين . التعليم بين الالجئين الفلسطينيين يف العراق

بعد % 60، ووصلت إىل أعلى من 1990يف بداية سنة % 8الالجئين، إذ كانت 
  (15).احلصار

اء دخل من األُسر الفلسطينية يف العراق تعاين جرّ% 80وتشير املعطيات إىل أن 
من األُسر % 4هي من ذوي الدخل املتوسط، يف حين أن % 16منخفض نسبياً، وأن 

  (16).الفلسطينية هي من ذوي املستوى األفضل من الفئتين السابقتين
وقد نلحظ تراجع بعض املؤشرات يف حال دراسة أوضاع الالجئين   

لى الشعب العراقي، واستمرار احلصار الدويل ع 1990الفلسطينيين يف العراق بعد سنة 
وخمتلف االنعكاسات، وخصوصاً أن اخليارات تبقى مربوطة بالعمل واحلصول على 

إذ تشير اإلحصاءات التي أوردتها تقارير . الدخول وبالتايل التحسن الصحي والتعليمي
، إىل تراجع يف معدل العمر املتوقع للفرد يف 2000جامعة الدول العربية يف سنة 

وقد ازدادت نتيجة . 1998عاماً يف سنة  59إىل  1980اً يف سنة عام 62العراق من 
يف األلف سنوياً سنة  80احلصار الدويل معدالت وفيات الرضع من األطفال، من 

، وكذلك معدالت وفيات األطفال دون اخلامسة 1998يف األلف سنة  113إىل  1980
ويمكن  (17).كورتينيف األلف يف السنتين املذ 125يف األلف إىل  95من العمر من 

ذلك على الالجئين الفلسطينيين يف العراق، حيث يعيشون األوضاع نفسها،  إسقاط
إضافة إىل الضائقة السكنية يف التجمعات الفلسطينية واالزدحام الكثيف فيها، أي أن 
التنمية البشرية ضمن العراقيين والالجئين الفلسطينيين يف العراق آخذة يف التدهور 
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ومن املؤشرات الدالة . مستويات املعيشة، وتراجع خدمات الصحة والتعليم نتيجة تدين
سكانه البالغ  من 100,000ممرضة لكل  64طبيباً يف العراق و 60على ذلك أن هناك 

، يف مقابل ذلك، وعلى سبيل املثال ال 2000مليوناً يف نهاية سنة  23عددهم نحو 
يف األلف يف  9يف األلف، و 27ن احلصر، ال يتعدى معدل وفيات الرضع يف األرد

من  100,000يف األلف يف السودان، إذ يتوفر يف هذه الدول لكل  69اإلمارات، و
األوضاع االقتصادية التي يعيشها  ونتيجة  (18) .طبيباً 170و 78و 10سكانها 

، انتشرت ظاهرة تشغيل )2000-1990(الالجئون الفلسطينيون وأشقاؤهم يف العراق 
هم، إذ مل تغط حصص التموين التي توزعها الدولة املتطلبات الغذائية األوالد بين

لألُسرة الفلسطينية والعراقية، فأشارت معطيات التقرير االقتصادي العربي املوحد 
يف   (19)عاماً من العمر 14و 10من إجمايل األوالد بين % 11-%3، إىل أن 2000لسنة 

قية، األمر الذي يؤدي إىل انعكاسات العراق، كانوا يعملون يف سوق العمل العرا
على األُسرة واجملتمع الفلسطيني واجملتمع العراقي يف الوقت نفسه،  اجتماعية

  .وتعرّض األوالد حلاالت تعسف شديدة يف األجور وغيرها
وتبعاً لذلك، فإن انعكاسات احلصار الدويل على العراق كثيرة ومتشعبة على   

ق وأشقاءهم العراقيين، لكنها كانت أخطر على األوالد الالجئين الفلسطينيين يف العرا
  .كما أشارت معدالت الوفيات بينهم

ويف املستوى االقتصادي، ونتيجة احلصار الدويل على العراق، فإن دخل   
دوالراً، بعد انخفاض قيمة العملة العراقية، ومل يبق  50األُسرة الفلسطينية ال يتعدى 

الراهن سوى السكن اجملاين على حساب وزارة العمل،  لالجئين الفلسطينيين يف الوقت
  (20).وهو سكن يف كل األحوال ال يتمتع باالستقرار

ويبقى القول إن الالجئين الفلسطينيين يف العراق عانوا كثيراً جرّاء التهجير   
وفقدان أمالكهم يف قراهم يف فلسطين، وعاشوا أوضاعاً خاصة يف العراق ويف 

مات الفلسطينية يف باقي جتمعات الالجئين الفلسطينيين يف جتمعات شبيه باخملي
سورية ولبنان واألردن والضفة والقطاع، وكذلك الالجئين يف أرضهم داخل اخلط 

وقد ساعد ذلك يف اإلبقاء على بعض العادات والتقاليد يف جمال األتراح . األخضر
ذاكرة اجلماعية كذلك حافظت التجمعات الفلسطينية يف العراق على ال. واألفراح

وقد شارك الالجئون الفلسطينيون يف العراق يف . لالقتالع، وذكريات الوطن املتعددة
- 1964نضاالت الشعب الفلسطيني، وانضموا إىل فصائل العمل الوطني خالل الفترة 

. أمالً بالعودة إىل الوطن  (21)شهيداً  265، وقدموا طوال تلك الفترة أكثر من 2001
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طينيين يف العراق نشاط خاص يف إطار النشاط اجملتمعي الفلسطيني، ولالجئين الفلس
وذلك عبر فروع االحتادات الشعبية الفلسطينية، كاحتاد العمال، والطلبة، واملرأة، 
واملعلمين، واملهندسين، والكتّاب والصحافيين، وهو ما يدل على حيوية اجملتمع 

  (22).الفلسطيني يف العراق
  

  نتائج أساسية

  :ه، وفق ما يليتسجيل بعض النتائج األساسية ملا أتت الدراسة إلي يمكن  
: الالجئون الفلسطينيون يف العراق اقتلعوا، يف معظمهم، من قرى حيفا :أوالً   

جبع وعين غزال وإجزم وغيرها، وانتقلوا إىل العراق بشاحنات اجليش العراقي يف 
  .1948صيف سنة 

 5000و 4000يين يف العراق بما بين قدر جمموع الالجئين الفلسطين :ثانياً   
يف سنة  40,000، ووصل اجملموع إىل ةتبعاً ملصادر متعدد 1948فلسطيني يف سنة 

، ثم إىل 2005الجئين يف سنة  47,508ومن املتوقع أن يصل اجملموع إىل . 2000
  .2010الجئاً يف سنة  56,425

. 1911لعراق يف سنة مشاريع التوطين الغربية للفلسطينيين يف ا بدأت :ثالثاً   
وهناك حماولة لتوطين الجئي لبنان يف العراق يف مقابل رفع احلصار عنه وقبوله 

  .مبدأ املفاوضات مع إسرائيل
يعتبر اجملتمع الفلسطيني يف العراق فتياً، إذ ترتفع نسبة األطفال لتصل  :رابعاً   

  .من جمموع الالجئين هناك% 41إىل نحو 
يل على العراق انعكاسات اجتماعية خطرة على كان للحصار الدو :خامساً   

الشعب العراقي وعلى الالجئين الفلسطينيين هناك على حد سواء، وإن كان الضائقة 
السكنية زادت يف ذلك بين الالجئين الفلسطينيين، وكذلك عدم وجود حيازات زراعية 

من إجمايل % 3لالجئين الفلسطينيين، إذ مل يتعد استيعاب قطاع الزراعة يف العراق 
  .قوة العمل الفلسطينية هناك

وتبعاً لذلك ارتفعت معدالت الوفيات بين األطفال الرضع، واألطفال : سادساً   
دون اخلامسة من العمر بين الفلسطينيين والعراقيين، بحسب تقرير جامعة الدول 

، وكذلك تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي الصادر يف سنة 2000العربية لسنة 
2000.  
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شهيداً خالل مسيرة العمل  265قدم الالجئون الفلسطينيون يف العراق  :سابعاً   
أمالً بالعودة إىل الوطن، وشاركوا يف مراحل ) 2001-1964(الوطني الفلسطيني 

  .العمل الوطني الفلسطيني كافة
  

_________  
  1اجلدول رقم 

  1949توزيع الالجئين الفلسطينيين سنة 
  

  %نسبة مئوية  )باآلالف(األعداد التي وفدوا إليهااملنطقة أو الدولة
  0,5 4000  العراق

  38 280,000 الضفة الفلسطينية
  25,8 190,000  قطاع غزة

  13,6 100,000  لبنان
  11,6 85,000  سورية

  9,5 70,000  شرق األردن
  1 7000  مصر

  %100 736,000  اجملموع
  

ديموغرافية للفلسطينيين خالل الربع الثاين من األوضاع ال"حممد تيسير عبد احلافظ،  :املصدر
ويالحظ أن . 272، ص 1978مايو / ، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، أيار"القرن العشرين

من الالجئين الفلسطينيين بقوا يف األراضي الفلسطينية الناجية من االحتالل، بينما اجته % 63,8
  .إىل خارجها% 36,2

  
  
  
  
  
  
  



  102، ص )2002 شتاء( 49، العدد 13المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ريراقت

 

15 
 

_________  
  2 اجلدول رقم

  تطور جمموع الالجئين الفلسطينيين يف العراقت
  

  العدد السنوات
1948 4000  
1969 13,742  
1970 14,000  
1975 16,726  
1979 19,184  
1985 23,461  
1986 24,235  
1998 36,631  
2000 40,000  
2005 47,508  
2010 56,425  

  
، يف حين تم احلصول 1لى اجلدول رقم تم االعتماد ع 1948بالنسبة إىل العدد يف سنة  :املصدر

فلسطينيو الشتات يف "من دراسة جميل مصعب،  1979-1969على أعداد الالجئين خالل الفترة 
، املقدمة إىل ندوة مستقبل فلسطينيي الشتات املنعقدة يف مركز دراسات الشرق األوسط يف "العراق
صول على أرقام الالجئين خالل كما تم احل. 13/9/2000 –11األردن، خالل الفترة  –عمان 
، ووصلنا إىل أرقام تقديرية 36، ص "اجملموعة اإلحصائية الفلسطينية"من  1986و 1985سنتي 

من خالل إسقاطات إحصائية حمددة بنسبة أساس ومعدل نمو  2010-2000خالل الفترة 
  .سكاين

  
)(  من إجمايل % 1,5ة على ، والبصر%2,4من الالجئين، واملوصل على % 96,1تستحوذ بغداد على

  .2000جمموع الالجئين يف العراق يف سنة 
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_________  
  3اجلدول رقم 

  2000التركيب العمري لالجئين الفلسطينيين يف العراق سنة 
  

  %النسبة العدد الفئة العمرية
  41 16,400 أعوام4 – 0
  56 22,400 عاما64ً– 15
  3 1200 عاماً وأكثر 65

 %100 40,000 اجملموع
  

)(  ويمكن أن . التركيب العمري بناء على التوزيع الذي كان سائداً يف عقد التسعينات تم توزيع
نشهد تراجعاً يف نسبة األطفال يف حال ارتفاع مستويات التعليم عند اإلناث يف العقد األول من 

  .القرن احلادي والعشرين
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  املصادر

  
 

                                                            

  .1، سلسلة دراسات مركز العودة الفلسطيني يف لندن، ص "توطين الالجئين الفلسطينيين يف العراق مشاريع"   (1)
  .املصدر نفسه   (2)
  .املصدر نفسه   (3)
، )بيروت" (السفير"، صحيفة "اق يسير بخطة حثيثةمشروع توطين الفلسطينيين يف العر"خلخال شكر،    (4)
26/6/2000.  
، )بيروت" (السفير"، صحيفة "الغالبية من حيفا والقضاء: الالجئون الفلسطينيون يف العراق"نبيل السهلي،    (5)
24/11/1999.  
 –ألوسط يف عمان ، ورقة مقدمة إىل ندوة مركز دراسات الشرق ا"فلسطينيو الشتات يف العراق"جميل مصعب،    (6)

  األردن، حول 
  .5 – 4، ص 13/9/2000 – 11مستقبل فلسطينيي الشتات،          

  .5املصدر نفسه، ص    (7)
مركز : فلسطين –رام الله (، )7(، سلسلة دراسات الالجئين "الالجئون الفلسطينيون يف العراق"لبيب قدسية،    (8)

  .6، ص )شمل/ الالجئين والشتات الفلسطينيين
  .املصدر نفسه   (9)
  .7 – 6املصدر نفسه، ص    (10)
، حيث بلغ جمموع الالجئين الفلسطينيين 70، ص 2000أنظر تقرير املفوض العام لألونروا يف سنة    (11)

  املسجلين يف 
الجىء يف  40,000الجىء يف مصر ونحو  60,000وهناك نحو . الجئاً 3,737,494سجالت الوكالة             
  هم خارج  العراق

  .إطار عمليات الوكالة املذكورة            
  .اطات اإلحصائية لسنوات مقبلةتقديرات الباحث بحسب اإلسق   (12)
(13)

  .11 – 10مصعب، مصدر سبق ذكره، ص    
  .السهلي، مصدر سبق ذكره   (14)
  .املصدر نفسه   (15)
  .8مصعب، مصدر سبق ذكره، ص    (16)
  .255- 253، اجلامعة العربية وآخرون،  ص "2000صادي العربي املوحد لعام التقرير االقت"   (17)
  .املصدر نفسه   (18)
  .املصدر نفسه   (19)
أطواق ثالثة من احلصار حرمتهم حق العودة وحقوق : الالجئون الفلسطينيون يف العراق"معتصم حمادة،    (20)

  ، "اإلقامة
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د الكاتب أيضاً أن الالجئين الفلسطينيين يف العراق يشكون ، حيث أك14/9/1999، )لندن" (احلياة"صحيفة 
جتاهل القيادة الفلسطينية لهم، وعدم إتيانها إىل ذكرهم عند تسميتها للشتات الفلسطيني، كما يشكون 

  .إهمال اإلعالم الفلسطيني
، )لندن" (احلياة"، صحيفة "مشكلة بدأت بفوج الكرمل: الالجئون الفلسطينيون يف العراق"علي بدوان،    (21)
12/2/2001.  
  .حمادة، مصدر سبق ذكره   (22)

 

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
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