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وأضاف “نحن واضحون يف موقفنا وال نتدخل فيام يجري يف البلدان العربية وال نقول رأياً فيه،
وهذه أمور مرتوكة للشعوب وما تقرره الشعوب نحن معه”.
وتابع“ :بالنسبة لنا املفاوضات ثم املفاوضات ثم املفاوضات” ،مشدداً عىل أنه يف حال فشل
هذا الخيار“ ،فإنه ال يبقى أمامنا بعد الله سبحانه وتعاىل إال التوجه إىل أعىل منرب عاملي وهو
األمم املتحدة”.
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وثيقة رقم :178

رسالة من الالجئني الفلسطينيني يف العراق يطالبون فيها باستقبالهم يف
178
قطاع غزة
 7متوز /يوليو 2011

فخامة رئيس الوزراء يف السلطة الوطنية السيد إسامعيل هنية أبو العبد املوقر
نحييكم بتحية اإلسالم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن خاللكم نبعث بالتحية إىل كل رفاقك املناضلني وإىل كل شعبنا الفلسطيني يف الداخل
والشتات وأينام وجد.
نحن الالجئني الفلسطينيني الهاربني من العراق بسبب القتل والتهجري والخطف حفاظاً عىل
عوائلنا ونسائنا وأطفالنا ،وقد لجأنا إىل القريب والبعيد ومل نلقي أذاناً صاغية.
إن املرحلة الحالية والتي تليها تكاد تكون أصعب من سابقاتها ،إال أن اإلرهاصات والواقع يشري
لتفسخ كبري وترشذم واسع لألوارص االجتامعية وشتات قرسي للعوائل الفلسطينية التي كانت تحت
خيمة واحدة قبل عام  2003يف العراق ،وهذه الظاهرة من الخطورة مبكان أكرب من خطورة الوضع
األمني وآثارها بدأت تظهر شيئاً فشيئاً.
لقد تجاوز عدد قتىل فلسطينيي العراق ألكرث من ( )600عىل أيدي امليليشيات الظالمية وبدم
بارد مع مئات من الجرحى ولكل الفئات العمرية ،واعتقال وتعذيب املئات من إخواننا يف معتقالت
وسجون هذه امليليشيات ومنهم من افتدى نفسه وعائلته من القتل مقابل املال واألمالك ،وخسارة
البيوت العامرة عىل مدى سنني اإلقامة منذ  1948التي قضيت يف العراق.
إن ما يؤمل الالجئني الظروف البيئية الصعبة غري املألوفة لهم من عواصف رملية وأمطار غزيرة
وثلجية وشمس ساطعة حارقة يف ذات اليوم وغرق دورهم وآفات الفراغ ،فإذا كان العمل رسالة
األحياء فإن العاطلني موىت ،وانقطاع أبناؤهم عن الدراسة الجامعية واملعاهد العليا ،وقساوة الظرف
الذي يعانونه من ظهور الحرشات والزواحف ولدغ الكثريين منهم وشحة مياه الرشب الصحية.
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إن حاالت املوت يف العراق لكبار السن يف تزايد وأن بعض ًا منهم قد أصبح طريح الفراش وعجب ًا
ملن امتلكه الحزن أثر كارثة عصيبة فإذا بعض أرضاسه قد سقط من فمه ،إن األزمات النفسية العاتية
شديدة الوطأة عىل الجسم وإنها تحول العصارات الهاضمة إىل سموم فال تستفيد املعدة من أغنى
األطعمة بالغذاء وإنها تفتت هيكل األسنان وتزلزلها من مستقرها العتيد.
فكم من أب وأم يف العراق حزينون وباكون عىل فراق أحبتهم من األبناء واألهل واألحبة من آالم
املعاناة اليومية ،ولقد صح طبياً بأن أمراضاً تنشأ عن توتر األعصاب منها (اضطراب القلب وقرحة
املعدة وضغط الدم والسكري) وإن كثرياً من املرىض يف املخيم ليس لعلتهم أساس عضوي البتة بل
مرضهم ناشئ عن الحزن والخوف والقلق عىل ما هم فيه من آالم ومعاناة.
إن أهلنا يف مخيامت العراق يف أزمة نفسية عالية املستوى وبحاجة إىل التفريج عنهم مام يعانونه
والخالص من ذلك بإخراجهم من املخيم بأقرب وقت ممكن.
نحن أخوانك الفلسطينيون ،نبعث إليك بندائنا هذا إلنقاذنا من املوت والترشد يف هذا البلد
بعد أن تخلت عنا مفوضية األمم املتحدة والحكومة العراقية ،كام نعرب عن استيائنا من دور السفارة
الفلسطينية يف العراق والتي تتخذ موقف املتفرج من معاناتنا وبالكاد تعمل عىل تقديم مساعدة
لنا وقد طالبناها بدور جاد وتحمل مسؤولياتها تجاه مأساتنا كونها ممثل للفلسطينيني يف هذا البلد
وعليها حامية رعاياها.
األخ الكبري أبو العبد:
نحن ال نبحث عن الرفاهية وحاولنا التأقلم مع الوضع والبحث عن عمل رغم قلة األجور التي ال
تكفي إيجار بيت ومل نجدها وأيضاً ال يوجد عالج لنا والكثري منا مرىض وقد حدثت حالتني وفاة نتيجة
اإلهامل لقد مارسوا معنا شتى أنواع القهر ومحاوالت القتل ألننا نطالب بحقنا الخروج من العراق
والعودة إىل فلسطني أو نقلنا إىل بلد آخر.
وهنا سيادة الرئيس نناشدكم التدخل وإنقاذنا من هذا الجحيم واملوافقة عىل عودتنا إىل مخيامت
غزة عىل الترشد واملوت واإلذالل يف شوارع العراق.
األخ املناضل :نعلم أن الظروف التي يعيشها شعبنا واملؤامرة عليه ونحن نتابع ذلك عن كثب وكنا
نتمنى أن ال نثقل عليكم لكن الظروف التي نعيشها اضطرتنا أن نرسل لسيادتكم هذه الرسالة ونعلم
أنكم جبل املحامل وأهل ملساعدة شعبكم والله ينرصكم وميدكم بنرصه.
ولكم منا كل الحب والتقدير
حقوق الالجئني
الخميس املوافق 2011/7/7
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