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�لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥

áeó≤ŸG
– ⁄فل مر�cز �ل åëÑوو�ص�Fل �’إع k�Òãc ΩÓب�أحو�ل aل�صطينيي �لعر� ¥قÑل

.2003 áæ°S Ú°ùM ΩGó°U ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ΩÉ¶f •ƒ≤°Sh OÓÑ∏d »µjôeC’G ∫ÓàM’G

غ� Òأن �ملج� QRوعملي�ت �ل≤تل �ملÈجمة و�لتهج� Òل≤�رشي �لتي تعرVص له� �لÓجÄون

�لفل�صطينيون بعد �’حتÓل �’أمريكي� ،أل≤ âب¶Óله� على �أوVص�عه ºيف �لÓÑد
وaرVص âت�ص�و’Dت حول م�صت≤Ñل وجوده ºيف �لعر�c .¥م� �أ�� Q�Kصتهد�� ±لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úمن قÑل �أطر� ±عر�قية ت�ص�و ’k Dحول مدى ت�أ ÒKوجود قر�بة � 40أل∞

aل�صطيني على �لرتcيÑية �ل�صك�نية و�لط�Fفية و�ملذهÑية ،يف بلد يزيد تعد�د �صك�ن¬ عن

 25مليون ن�صمة! .وهو م� يدaع �إ ¤طر ìت�ص�و’Dت عري†صة حول دو�aع ��صتهد�±

.!á«dhO hCG á«ª«∏bEG äGóæLCÉH ∂dP •ÉÑJQG ióeh ºgÒé¡Jh ¥Gô©dG »«æ«£°ù∏a

و�نطÓق  �kمن �أهمية �ملوVصو´ �خت� Qق�ص� ºملعلوم�ت و�’أ�Qصي∞ مبرcز �لزيتونة �أن

يتن�ول �إ�صد�� √Qل Ê�ãع�رش من �صل�صلة ت≤�Qير �ملعلوم�ت مل∞ �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ
يف �لعر� .¥ي�صل§ هذ� �لت≤رير �ل†صوء ،يف �ل≤�ص’� ºأول ،على �ملر�حل �’أو ¤لعملية

÷وء �لفل�صطيني� Úإ� ¤لعر� ،¥ويتëد çعن �أعد�ده ،ºوعن �أوVص�عه’� ºقت�ص�دية
و�’جتم�عيةc ،م� يعرVص �صي��صة �◊كوم�ت �لعر�قية �ملتع�قÑة � √�ŒلÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

قÑل �’حتÓل �’أمريكي للعر� ºK .¥يتëد� çلت≤رير عن �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �لتي
تو�جدت على �ل�ص�حة �لعر�قية ،ويعرVص �أبر� Rمل�ص�Qيع �لتي طرح âلتوط� ÚلÓجÚÄ

يف �لعر�� .¥أم� �ل≤�ص� ºل Ê�ãمن �لت≤رير aيتن�ول �أوVص�´ �لÓج ÚÄبعد �’حتÓل

�’أمريكي للعر� ،¥وم� ترت Öعن¬ من مع�ن� Iومن قتل وتهج ºK ،ÒيعرVص ل�صي��صة
�ملëتل �’أمريكي ومن ◊� ºKكومة و�’أحز�ب �لعر�قية � √�ŒلÓج� ÚÄلفل�صطينيc ،Úم�
يتëد� çلت≤رير عن ﬂيم�ت �للجوء �لتي �أقيم âعلى �◊دود �لعر�قية مع �لدول �لعربية

�ملج�و ،IQو مُيل≤ëه� ب�مل�ص�عي �لتي مُبذل◊ âل مع�ن�� IلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�.¥
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k G
(2003-1948) á«îjQÉàdG á«Ø∏ÿG :’hC
:¥Gô©dG ‘ »æ«£°ù∏ØdG Aƒé∏dG äÉjGóH .1
ي≤ود �◊دي åعن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úإ ¤حرب �صنة  ،1948وقر� Qجمل�ص

�’أمن Qق� 181 ºلذي ن�ص على قي��” Ωإ�رش�Fيل“ و��صتيFÓه� على  %77من �’أV�Qصي
�لفل�صطينية†a ،ص k
 Óعن �أ Ècعملية تهج Òمل� ي≤�Qب من � 726أل∞ ’جa Åل�صطيني

ح�ص� Öلتعد�د �ل�صك� ÊلÓأ· �ملتëد Iيف �صنة  ،11949توRعو� على عدد من �لدول
�لعربية ،ومنه� �لعر�� ،¥لتي �ص� ∑Qجي�صه� يف عد�د جي�ص �’إن≤�ذ �لعربي .و�cن
لوجود �÷ي�ص �لعر�قي خÓل حرب �صنة  1948يف �صم�ل aل�صط’� ÚأKر �لك ÒÑيف

øe ójóëàdG ¬Lh ≈∏Yh ,QÉjódG ∂∏J øe øjôé¡ŸG ™e ábÓ©∏d ¤hC’G •ƒ«ÿG è°ùf
مدينة حيف� وقر�ه� ،حي åعمل �÷ي�ص �لعر�قي على ن≤ل جزء من هو’Dء �ملهجرين �إ¤

�لعر� ،¥خÓل �◊رب وبعده�.

تفيد �’إح�ص�ء�ت ب�أن عدد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلذين و�صلو� �إ� ¤لعر�¥

�صنة  1948تر�و ìم� بKÓK Úة � ±’Bن�صمة وخم�صة � ±’Bن�صمة ،2وقدQت �ملفوVصية

�لعلي� ل�صوDون �لÓج� ،ÚÄلت�بعة لÓأ· �ملتëد ،Iعدد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�¥
�صنة  2003ب` � 34أل∞ �إ� 42 ¤أل∞.3

ينëد� QلÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥من قرى حيف� ،وعلى وج¬ �لتëديد

من  çÓKقرى هي� :إجز ،ΩوجÑع ،وع Úغز�ل .4وتو� ´Rإحدى �لد��Qص�ت �لÓجÚÄ

�لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥تÑع  �kللمن�ط≥ �لتي قدمو� منه� يف aل�صط Úح�ص� Öلن�صÖ

�لت�لية :قرية �إجز ،%33.2 Ωوقرية جÑع  ،%27.8وقرية ع Úغز�ل � ،%16.3أم� �لن�صÑة

�ل�Ñقية aتنëد Qمن قرى� :ملز� Qو�لط IÒو�رشaند وعتلي âو�أ� Ωلزين�ت ود�لية �لروح�
وcفر’ Ωوخربة �ملن� IQو�لطنطو IQو�أ� Ωلف ºëوعرعر Iوع ÚحوVصc ،...م� تنëدQ

بع†ص �لع�ÓFت من ي� �aوقر�ه� ،وحيف� و�ل≤د�ص ون�بل�ص وعك� وغز Iو�لرملة وجن.5Ú
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تول âو� IQ�Rلد� ´�aلعر�قية Qع�ية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úبعد و�صوله� ºإ� ¤لعر�;¥
حي ”ّ åتوRيع �صكنه ºيف �مل≤ر�ت �◊كومية �لتي ’ ت�صتîد Ωع�د  Ikيف aرت� Iلعطلة
�ل�صيفية ،مãل د�� Qملعلم Úو�مل�÷� Ê�Ñمعية ،ومع �نته�ء �لعطلة �ل�صيفية �cنو� يوRعون
على مع�صكر�ت و�أندية تتÑع للëكومة يف من�ط≥ ﬂتلفة من �لعر� ¥ب Úب¨د�د و�ل�ÑرشI
و�ملو�صل“ .6تع �لÓجÄون �لفل�صطينيون مب�îص�ص�ت من �لطع� Ωو�ل¨ذ�ء ب�صكل يومي
�Ñcقي قطع �÷ي�ص �لعر�قي; �إذ �cنو� مُيعتÈون جزء� kمن قطع �÷ي�ص يف هذ√ �لن�حية.
وب≤ي �◊�ل هكذ� حتى �صنة  1950حي� åنت≤ل� âإد�� IQصوDونه� ºإ ¤و� IQ�Rل�صوDون
�’جتم�عية و�لعمل Vصمن مديرية خ��صة �صمي âمديرية �صوDون �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ
يف �لعر� ،¥حي� åأعيد توRيع �صكنه ºو ≥aن¶�� Ωل�صكن �÷م�عي يف �ملÓج.7Å
وتو� ´RلÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لÑد�ية على �صتة جممع�ت يف ب¨د�د ،وو�حد يف
�ل�Ñرش ،Iو�Bخر يف �ملو�صل ،و�cن �لتجمع �’أ�ص��صي له ºيف �لÑد�ية يف مع�صكر �ل�صعيÑة
يف �ل�Ñرش ،Iليت ºن≤لهa ºيم� بعد �إ ¤ب¨د�د.8
:Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG √ÉŒ á«bGô©dG äÉeƒµ◊G á°SÉ«°S .2
بد�ية وقÑل �◊دي åعن �صي��صة �◊كوم�ت �لعر�قية �ملتع�قÑة � √�ŒلÓجÚÄ
�لفل�صطيني’ ،Úبد من تن�ول تعري∞ و�cلة غو çوت�ص¨يل �لÓج� ÚÄلفل�صطيني- Ú
�’أونرو� The United Nations Relief and Works Agency for Palestine
 Refugees in the Near East - UNRWAلÓج� Åلفل�صطينيc ،ي ن�صتطيع �أن ‰يز
�لفر ¥م� ب Úتعري∞ �’أونرو� و�لدول �مل†صيفة لÓج� ،ÚÄلعر�� .¥إذ تعر’� ±أونرو�
�لÓج� Åلفل�صطيني ،و’أغر�Vص عملية ،ب�ل�ص�îص �لذي �cن ي≤ي ºيف aل�صط ÚخÓل
�لفرت Iمن  1946/6/1حتى  1948/5/15و�لذي ≤aد بيت¬ وموQد RQق¬ نتيجة حرب
.91948
هن�∑ مÓح¶ة مهمة ’ بد من �’إ�ص�� IQإليه� ،وهي �أن �لتعري∞ ���ÿص ب�’أونرو�

قد �أخذ �ل�صكل �لع� Ωللم�أ�ص�� Iلفل�صطينية ،ووVصعه� Vصمن هذ� �’إط� Qدون �أن ي¨و�ص
ي ≥Ñعند هذ� �◊د ،حيå
يف �لتف��صيل ،ولكن هذ� �لتعري∞ لدى �لدول �مل†صيفة n ⁄
7
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عرaت¬ تلك �لدول تÑع �ÿ �kصو�صي�ته� وعو�مله� �لذ�تية،
�أخذ �صي¨ � �kأخرى ﬂتلفة≤a ،د ّ

وبهذ� �ختلف≤◊� âو ¥ب�خت� ±Óلتعري∞ و�خت� ±Óلدول �مل†صيفة aعلى �صÑيل �مل�ãل

�aإن ح≤و� ¥لÓج� Åلفل�صطيني يف لÑن�ن تîتل∞ عنه� يف �لعر�†≤a .¥صية �◊≤و� ¥لتي
يتمتع به� �لÓجÄون هي ق†صية ن�صÑية ق�بلة للت¨ي Òيف �أي وق âوتفت≤ر �إ� ¤أية �Bلية ق�نونية
ع�مة بëي åتلتز Ωبه� جميع �لدول �مل†صيفة ويف a�cة من�ط≥ �ل�صت�ت �’أمر �لذي تر∑
�ل�Ñب مفتوح  �kعلى م�رش�عي¬ لÓجته�د�ت �لفردية و�لعو�مل �مل�صلëية يف م�ص�ألة تن¶يº

�لعÓقة م� ب� ÚلÓج ÚÄو�لدول �مل†صيفة .وقد �cن ل¶هو Qمن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية
على �ل�ص�حة �ل�صي��صية �لفل�صطينية �أKر� kمهم  �kوح��صم  �kيف عد�ÑK Ωت هذ√ �لعÓقة aفي

ح�ل توترت �لعÓقة م� ب Úمن¶مة �لتëرير و�إحدى �لدول �مل†صيفة �aإن ذلك من �ص�أن¬
�أن ينعك�ص �صل �k Ñعلى هذ√ �لعÓقة ،و�’أمãلة على ذلك  IÒãcو’ جم�ل ◊�رشه� ،ومن
هذ� �ملنطل≥ ‚د �أن Xلم  �kو�Vص �k ëقد ◊≥ ب�ملجمو´ �لع� ΩلÓج.10ÚÄ

د�أب âحكومة �لعر� ¥منذ �لÑد�ية على تعري∞ �لÓج� Åلفل�صطيني ب�أن¬ �لذي دخل

�إ’� ¤أV�Qصي �لعر�قية و�أق�a Ωيه� منذ �صنة  1948ول¨�ية �صنة  ،1950وو ≥aهذ� �لتعري∞

�aإن �أي aل�صطيني قد ΩلÓإق�مة بعد هذ� �لت�Qيخ  ⁄يت� ºإVص�aت¬ �إ� ¤صجل �لÓجÚÄ

Ò«¨J ”q Úæ°S ™°†ÑH Ú°ùM ΩGó°U »bGô©dG ¢ù«FôdG ΩÉ¶f •ƒ≤°S πÑbh .Ú«æ«£°ù∏ØdG
�لتعري∞ ليëمل �صفة ’جّ Å
cل aل�صطيني دخل �لعر� ¥و�أق�a Ωي¬ قÑل �صنة .111958
�cن �لوVصع �ل≤�نو ÊلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ،¥وم� �Rل ،م Q�ãجدل

‘ ∑Éæg »æ«£°ù∏ØdG OƒLƒdG òæªa ,¬LQÉNh ¥Gô©dG πNGO á«æ«£°ù∏ØdG •É°ShC’G
�صنة  ⁄ 1948يكن ّ
ين¶ ºق�نون lو�Vص íطري≤ة تع�مل �◊كوم�ت �لعر�قية �ملتع�قÑة مع
�لÓج� ÚÄلفل�صطيني .Úوعلى �لرغ ºمن �إعÓن �◊كومة �لعر�قية �أنه� تمُع�مل �لفل�صطيني
مع�ملته� �لعر�قي� ،إ’ �أنه� �cن âت�صد�’� Qصتãن�ء�ت و�لتعديÓت و�لتوVصي�ëت �لتي

�cن âتكÑل �لفل�صطيني و“نع¬ من �ل≤د IQعلى �لعي�ص �مل�صت≤ر و�لتفك� Òمل�صت≤Ñلي.
و�’أ�صع Öمن ذلك �أن �’أمر و�صل �إ� ¤إ�صد� Qق�نون ينع �لفل�صطيني من �رش�ء �صي�IQ

خ��صة �أو خ§ ه�ت∞ منز‹ �أو حتى Œديد �إج��Q�‡ IRصة حرaة يف �صنة  ،1993وب≤ي
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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�’أمر هكذ� ب� Úأخذ وّ Qدa ،ت� IQت�صد Qقو�ن Úتعطي �◊≤و ¥وت�صم íب�لتملك )منزل

و�حد لل�صكن( ،وت�صد� Qأخرى ت≤يده� وتكÑله� .ويف �صنة � 2001أ�صد Qجمل�ص قي�دI
�لãو IQقر� k�Qو�Vص �k ëيع�مل aي¬ �لفل�صطيني مع�ملة �لعر�قي يف �◊≤و ¥و�لو�ج�Ñت

م� عد� �÷ن�صية وخدمة �لعل ºو�◊≤و� ¥ل�صي��صية من �نت�îب وتر�صي .íو�صد Qقر�Q
ت†صمن ع≤وبة لكل مو ’ ∞Xيط ≥Ñهذ� �ل≤ر�� Qلذي يëمل �لرق 202 ºل�صنة .122001

ومع ت�صكيل و�cلة �’أونرو� يف †aQ ،1949/12/8ص◊� âكومة �لعر�قية †aQص �k
�cم k
� Óأن يكون �لعر� ¥هو �ملنط≤ة �ل�ص�د�صة من من�ط≥ عملي�ته� ،وتعهد �لعر�¥

لÓأونرو� بوVصع a�cة �إمك�ني�ت¬ لÓإ�رش�� ±لك�مل على �صوDون �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

يف �لعر� ،¥وت≤دa�c Ëة �مل�ص�عد�ت له ºم≤�بل عد Ωدaع �لعر�’ ¥أية تÈع�ت ن≤دية
لÓأونرو� ،مع �حتف�® �لفل�صطيني Úبجن�صيته ،ºومن دون �أن Œرى �أي عملية توط.Ú
‡� جعل �’أونرو� ت�ص≤§ جميع �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥من ح�ص�به� .وب�لفعل

قدم◊� âكومة �لعر�قية a�cة �ÿدم�ت �لتي ت≤دمه� �’أونرو� لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف
من�ط≥ �للجوء �’أخرى ،من Qع�ية �صëية �ص�ملةc ،م� �أت�ح◊� âكومة �لعر�قية aر�ص

�لتعلي ºحي� åصمله ºجم�نية �لتعلي ºمبîتل∞ مر�حل¬ �’بتد�Fية و�ل�ãنوية و�÷�معية ،وقد

�أدت �لت�صهيÓت �مل≤دمة من �◊كومة �لعر�قية �إaQ ¤ع ن�صÑة �لتعلي ºو�نîف�Vص ن�صÑة
�’أمية ب� ÚلÓج.13ÚÄ

بعد خروa êل�صطينيي �لعر� ¥من و’ية و�cلة �’أونرو� خ�ص�ص âو� IQ�Rل�صوDون

�’جتم�عية و�لعمل �لعر�قية مÑل≠ � 160أل∞ دين�c Qميز�نية ملديرية �صوDون �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني ،Úو�cن�ﬂ âص�ص�ت �’أaر�دa 100 :ل�ص للك ،ÒÑوa 50ل�ص لل�ص¨ Òيومي ،�k

�إ’ �أن هذ√ �مل�îص�ص�ت بدل �أن تزيد مع �لزمن �cن âتن≤�ص ب�ص�ÑK ÖÑت �مليز�نية
و�Rدي�د عدد �لفل�صطينيa ،Úل ºتزدد �مليز�نية �مل�îص�صة للمديرية ب� Úأعو�1955 Ω

و� 1973صوى � 50أل∞ دين� ،§≤a Qيف �لوق� âلذي �Rد aي¬ �أعد�د �لفل�صطيني Úيف
هذ√ �لفرت� IأQبعة �أVصع� ±ت≤ري �k Ñمن )� 3,500إ ،(14,000 ¤ومع ذلك  ⁄يكن جميع

�لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥م�صمول Úبرع�ية مديرية �صوDون �لÓج≤a ÚÄد �cن لهذ√ �ملديرية
9
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�رشوطه� يف ت�صجيل �لفل�صطيني Úمãل� :أن يكون من بلد ﬁتل �صنة  ،1948و�أن يكون
Vص� ºلزوجة
دخل �لعر� ¥و�أق�a Ωي¬ قÑل �صنة  ،1958ول¨رVص ّ� ⁄ل�صمل� ،أج�Rت �لوّ IQ�R
Vص� ºلزو� êإR ¤وجت¬.14
�إR ¤وجه� �مل�صجل قÑل �صنة  ،1961و’ يجو� Rلعك�ص �أي ّ

�أم� من �لن�حية �ل≤�نونية≤a ،د ب≤ي وVصع �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�V ¥ص�Ñبي �k
ق�ب k
 Óللت�أويل على �أ Ìcمن وج¬ حتى �صدو� Qل≤ر�a ،202 Qفي �صنة � 1961صد Qقر�Q

ويëدد مدI
مرق ºب`  26ين¶ ºعملية من� íلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥و� ≥F�Kصفر خ��صة
ّ

�صÓحيته� ،ويف �صنة � 1964صد Qقر� Qمبع�ملة �لفل�صطيني مع�ملة �لعر�قي يف �لو∞F�X

�◊كومية من حي� åلرو�ت Öو�لعÓو�ت ،لكن �لفل�صطيني ��صتãني مبوج Öهذ� �ل≤ر�Q

من ح�صول¬ على �متي�ÿ� Rدمة �لت≤�عدية بëجة �أن ذلك قد يدaع¬ للتم�صك ب�ل�≤Ñء يف
�لعر� ¥و�لتفري§ ب� ≥ëلعود ،Iومن� íلفل�صطيني �ملنتهية خدمت¬ �Qت� Öصهر و�حد عن

cل �صنة من خدمت¬ ،ويف �صنة � 1965صد Qقر� Qب�صطc Öلمة )�لÓج (ÚÄمن و≥F�K

�ل�صفر.15

بعد حرب  1967ق�� Ωأحمد �◊Ñوبي ،وRير �ل�صوDون �’جتم�عية و�لعمل �لعر�قي

بزي� IQللمÓج� Åلتي ي�صكنه� �لفل�صطينيون وه�ل¬ م� �Qأى من �لÑو�Dص �لذي يعي�صون¬،

وaQع على �إKره� �Qص�لة ملجل�ص �لو�QRء �لعر�قي �Bنذ�∑ ،و�ص∞ aيه� ح�لة �لÑو�Dص �لتي

و�صل �إليه� �لÓجÄون �لفل�صطينيون .وعلى �إKره� �تîذت �◊كومة �لعر�قية قر�1 Q

ل�صنة  1968تت†صمن تو�صي�ت بت�îصي�ص �أV�Qصي للفل�صطيني Úمع �صل∞ ملو�د بن�ء،

وجرى �إ�صد� Qتعليم�ت خ��صة ب�لفل�صطيني Úتت†صمن �إع�ن�ت ن≤دية منت¶مة.16

لكن  ⁄ي≤د Qلهذ� �ل≤ر�� Qأن يîر êعن �إط�� Qلتو�صية≤a ،د ج�ء �ن≤Óب حزب

�لÑع åيف “و /Rيوليو � ،1968إ’ �أن جمل�ص قي�د� Iلãو� IQأ�صد Qيف � 1969/8/17ل≤ر�Q

Qق:É¡ªgCG ÉjÉ°†b ¬°üf ‘ èdÉY ,366 º

• •höûdG áaÉc É¡«a ôaƒàj ,ΩÓ°ùdG áæjóe QGôZ ≈∏Y ¬«Ñ©°T ¬«æµ°S äÉ©ª› AÉ°ûfEG
�ل�صëية ،وت≤Ñى هذ√ �لدو Qملك للدولة يتمتع �لفل�صطيني مبنفعته� م�د�Ω
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موجود� kيف �لعر� ،¥و’ ي ≥ëل¬ �رش�ء �’أV�Qصي ،و�لÑن�ء ،وطل� Öل�صل∞

�لتع�ونية و�لع≤�Qية.

• م�ص�و�� Iلفل�صطيني Úب�لعر�قي Úعند �لتعي Úو�لرتaيع و�لت≤�عد ،على �أن ي≤Ñى
م�رشوط  �kب�’إنه�ء يف ح�ل عودته� ºإ ¤دي�Qه.º
و ⁄ي�صم íلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úمع ذلك ب�لرت�ص íملجل�ص �’إد� IQحتى �صنة 1971

حي� åصم íللفل�صطيني Úب�لتد� êQلوXيفي حتى من�ص Öمدير ع�.17Ω

ويف �صنة  1973ق�م◊� âكومة �لعر�قية بن≤لة نوعية يف مع�ملته� لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

تن�ول� âل�صي≠ �ل≤�نونية �لتي تن¶ ºحي�� Iلفل�صطيني Úيف �لعر�� ،¥إذ �أعلن◊� âكومة

مع�ملة �لفل�صطيني cمع�ملة �لعر�قي يت�ص�وى مع¬ يف a�cة �◊≤و ¥و�لو�ج�Ñت ب��صتãن�ء

ح≥ حي�÷� IRن�صية �لعر�قية و�◊≤و� ¥ل�صي��صية �ملتمãلة ب’� ≥ëنت�îب و�لرت�صي.18í

و�صد Qيف �صنة  1980قر� Qجمل�ص قي�د� IلãوQ IQق ،215 ºو�لذي ي ≥ëمبوج“ ¬Ñلك

�لفل�صطيني �مل≤ي� ºإق�مة د�Fمة د� Qلل�صكن بعد �لتدقي≥ و�أخذ مو�≤aة و� IQ�Rلد�خلية

و�ملو��≤aت �’أمنية �لRÓمة ،على �أن ت�صجيل �لد�� Qلتي ��صرت�ه� �لفل�صطيني �مل≤ي ºب��صº
و� IQ�Rمل�لية .ويف �صنة � 1983صد Qقر� Qيوج Öعلى �لفل�صطيني ��صت�صد� Qمو�≤aة

�ملو�Dص�صة �لع�مة للعمل و�لتدQي� Öملهني عند عمل¬ �أو �نت≤�ل¬ لعمل �Bخر حتى Vصمن
�ل≤ط�´ ���ÿص ،وهددت �لتعليم�ت cل من ي�îلفه� بëمل¬ على م¨�د� IQلÓÑد ومنع
دخول¬ م�صت≤k Ñ
 .Óويف �صنة � 1987صد Qقر� Qمن جمل�ص قي�د� IلãوQ IQق 936 ºو�لذي

ي ≥ëمبوج ¬Ñللفل�صطيني �مل≤ي� ºإق�مة د�Fمة “لك قطعة �أVQص �صكني¬ �أو د�� Qصكني¬ �أو
قطعة �أVQص �QRعية.19

لكن يف �صنة � 1989صد Qقر� Qيوق∞ �لعمل ب�ل≤ر� 215 Qو�ل≤ر� 936 Qملد Iخم�ص

�صنو�ت ،ويف نه�ية �ملد� Iصد Qيف  1994/3/7عن جمل�ص قي�د� Iلãو IQقر�Q Qق23 º

ين�ص على” :يوق∞ �لعمل ب�ل≤و�ن Úو�ل≤ر��Qت �لتي Œيز “لك غ� Òلعر�قي �لع≤�� Qأو

��صتãم�� Qأمو�ل¬ يف �ل�رش�cت د�خل �لعر� ،¥وcل م� من �ص�أن¬ �لتملك �أو �’�صتãم� Qيف
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�أي وج¬ �cن“ ،20ويف �صنة � 1997أ�صد� QلرFي�ص �لعر�قي قر� k�Qبتمليك �لفل�صطيني

�◊�مل ل�ص�◊� IQزب قطعة �أVQص �صكنية.21

ومل �لفل�صطيني �لذي ي≤ي ºيف �لعر� ¥منذ �أ Ìcمن �أQبعة ع≤ود مع�ملة
وبهذ� مُع p

�’أجنÑي �لذي ج�ء �لعر� ¥منذ �أي� ،Ωوبهذ� �ل≤ر�� Qأ�ص� íÑلفل�صطينيون يف �لعر�¥

عرVصة ’أي �إجر�ء تع�صفي ،و�أ�ص íÑوVصعه� ºل≤�نو ÊعرVص kة لت�أويÓت �أ�ص¨ر

مو ∞Xحكومي ،و�أ�ص ’ íÑي ≥ëللفل�صطيني “لك ولو خ§ ه�ت∞ ،وب≤ي �◊�ل

هكذ� حتى �صد� Qل≤ر�.202 Q

لكن  ⁄ي≤د Qللفل�صطيني Úيف �لعر�� ¥أن يتمتعو� ب�أول �متي� mRق�نو Êو�Vص íله ºمنذ

�صنة Ña ،1948عد �صنت� §≤a Úص≤ط âب¨د�د و�ص≤§ معه� �ل≤ر�.22202 Q

ومن �أبر≤◊� Rو� ¥لتي “تع به� �لÓج� Åلفل�صطيني يف �لعر� ،¥خÓل �لفرت� Iلتي

�ص� â≤ÑحتÓل¬:23

� .1إ�صد�◊� Qكومة �لعر�قية هوية تعريفية ب�لفل�صطيني �لÓج Åلديه�.

� .2إ�صد� Qو� ≥F�Kصفر “كن �لÓج ÚÄمن �ل�صفر �إ ¤خ�� êQلعر�.¥
� .3إعف�ء �لÓج ÚÄمن �Qصو Ωدخول �ملد��Qص و�لكلي�ت.

 .4ت�أم� Úلع� êÓملج� Êملجمو´ �لفل�صطيني Úيف �لعر�.¥

� .5رش ±م�ص�عد�ت م�لية لÓج ،ÚÄو�cن âت≤د Qيف حين¬ ب�◊د �’أدنى ملدخول
�لع�Fلة �لعر�قية ،وتوقف◊� âكومة �لعر�قية عن �رش ±هذ√ �’إع�نة aيم� بعد.
 .6من� íلÓج� Åلفل�صطيني �صكن  �kجم�ني .�k

∫ÓàM’G ≈àM áÑµædG øe ÚÄLÓd á«fÉµ°ùdG ´É°VhC’G Qƒ£J .3
:¥Gô©∏d »µjôeC’G
تîتل∞ �مل�ص�د Qيف ت≤دير عدد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلذين ÷�أو� �إ� ¤لعر�،¥

�≤aص ºمنه� ذcر ب�أن عدده ºهو خم�صة � ±’Bن�صمة ،وق�صB� ºخر ذcر ب�أن عددهº

�أQبعة � ±’Bن�صمةc ،م� قدQت بعãة �’أ· �ملتëد� Iلعدد ب�أQبعة � ±’Bن�صمة .و�أي �cن
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe
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�لعدد�a ،إن �’إح�ص�ء�ت تفيد ب�أن عدد �لÓج ÚÄقد �Rد�د ب�صكل م†صطرد م� بÚ

KÓKة � ±’Bن�صمة �إ ¤خم�صة � ±’Bن�صمة �صنة  ،1948و�Qتفع هذ� �لعدد �صنة 1969

�إ’ 13,743 ¤ج ،Åمنه 13,208 ºن�صمة يف ب¨د�د ،و  335ن�صمة يف �ملو�صل،
و  200ن�صمة يف �ل�Ñرش ،Iو�إ� 18,095 ¤صنة  ;1977وذلك ح�ص’� Öإح�ص�ء �لر�صمي

�لذي جرى يف �لعر�.24¥

قدQت من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف �صنة � 1979لعدد مب� جمموع¬ .19,184

ويف �صنة  1986ذcرت هيÄة �’إح�ص�ء بو� IQ�Rلتîطي§ �لعر�قية �أن عدد �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥بل≠ � 27أل∞ ’ج ،Åوو�صل �لعدد �إ� 30 ¤أل∞ �صنة 1998

و� 35أل∞ ’جa Åل�صطيني يف �صنة  .2000يف ح Úي≤د Qعدد �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

ح�ص� Öلزي�د� IلطÑيعية لل�صك�ن بنëو � 44أل∞ �صنة  .2003وح�ص Öت≤دير �◊كومة

�لعر�قية �aإن عدد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úهو � 34أل∞ ’جa ;Åيم� قدQت �ملفوVصية �لعلي�
ل�صوDون �لÓج ÚÄعدد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥ب` � 34أل∞ �إ� 42 ¤أل∞.25

وŒد’� Qإ�ص�� IQإ� ¤أن ن�صÑة �لزي�د� IلطÑيعية ت≤د Qبنëو  %3.5وهي ت�ص�ب¬ مãيÓته�

يف �ملîيم�ت �لفل�صطينية يف �لدول �لعربية �مل†صيفة .وي¶هر �÷دول �لت�‹ تطو Qجممو´

�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�.26¥
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وŒد’� Qإ�ص� IQهن� �إ� ¤أن هذ√ �’أQق� ’ Ωت�صمل �أعد�د �لفل�صطيني� Úلذين دخلو�

�لعر� ¥بعد �صنة �a .1958لفل�صطينيون �ملتو�جدون يف �لعر� ¥يكن ت�صنيفه ºعلى

�Äa çÓKت ،وهي �cلت�‹:27

� .1لفل�صطينيون �لذين دخلو� �لعر� ¥و�أق�مو� aي¬ منذ �صنة  1948ول¨�ية �صنة ،1950
وه� ºلذين �نط ≥Ñعليه� ºلتعري∞ �لعر�قي لÓج ،Åوهو’Dء “تعو� ب≤ëو⁄ ¥
يتمع به� ب�قي �لفل�صطينيون يف �لعر�.¥

� .2لفل�صطينيون �لذين دخلو� بعد �صنة  ،1967وقد دخل هو’Dء بجو��Rت �صفر
�أQدنية و ⁄يتمتعو� ب�ل�صفة �لتي “تع به� �أولÄك �لذين قدمو� يف �صنة .1948

 ،1991 áæ°S ‘ è«∏ÿG çGóMCG ó©H ¥Gô©dG ¤EG Gƒeób øjòdG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG .3وهº
من حملة �لو� ≥F�Kمل�رشية �لذين �cنو� م≤يم Úيف �لكوي.â

:á«bGô©dG áMÉ°ùdG ≈∏Y äóLGƒJ »àdG á«æ«£°ù∏ØdG äÉª«¶æàdG .4
�لت� ≥ëلفل�صطينيون يف �لعر� ¥ب�Bلي�ت �لعمل �ل�صي��صي ومفرد�ت¬ يف a�cة �’أم�cن

�لتي �صهدت تو�جدهa ،ºفي مرحلة م� قÑل �نط� ¥Óلãو� IQلفل�صطينية �لت� ≥ëأaر�د

�÷�لية بëرcة �ل≤ومي� Úلعرب و�◊ر�cت �لدينية مãل حرcة �’إخو�ن �مل�صلمÚ

وحزب �لتëرير و�◊زب �ل�صيوعي .وبعد �نط ¥Óحزب �لÑع� åلعربي �’�صرت�cي
وتولي¬ �ل�صلطة �صكل تن¶يم a �kل�صطيني � �kأ�صم�√ جÑهة �لتëرير �لعربية�c ،ن يãل �لوج¬

�لفل�صطيني يف �◊زب .ويكن �ل≤ول ب�أن طÑيعة �’نتم�ء �ل�صي��صي لفل�صطيني �لعر�¥
قد ت¨Òت بعد Xهو Qحزب �لÑع åوتولي¬ �ل�صلطة ،وذلك ’أن �لك Òãمن �◊ر�cت
�ل�صي��صية �لتي �cن âموجود ”ّ Iح¶ره� ،و ⁄يكن �لفل�صطيني Úبعيدين عن جو
�ملÓح≤ة و�’عت≤�ل �أو �ل≤تل يف بع†ص �’أحي�ن نتيجة ’نتم�ء�ته� ºل�صي��صية.

�أم� �ملرحلة �ملهمة يف �◊ي�� Iل�صي��صية لÓج ÚÄيف �لعر��c ¥ن âبعد �أن تÑلوQت
�◊رcة �ل�صي��صية �لفل�صطينية و�أخذت ط�بع  �kخ��ص  �kبه� “ãل ع Èت�صكيل من¶مة �لتëرير
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�لفل�صطينية و�نطÓقة �لãو� IQلفل�صطينيةa ،في هذ√ �ملرحلة �صهدت �ص�حة �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úت¨ k�Òملëو �k Xيف طÑيعة و�صكل �’نتم�ء �ل�صي��صي ’أبن�ء �÷�لية ،و�لت≤ëو�
بك�aة �◊ر�cت �لفل�صطينية وعملو� Vصمن �أطره� �ل�صي��صية و�لع�صكرية.28

وقد �صهدت �لعÓق�ت �لفل�صطينية �لعر�قية ح�’ت مد وجز Qعك�ص âنف�صه� على

حرية �لعمل �ل�صي��صي لÓج ،ÚÄوتوRع� âنتم�ء�ته� ºل�صي��صية يف �لدQجة �’أو ¤على
حرcة aت� íلتي �cن ير�أ�صه� ي��رش عر�aت وحرcة aت� íملجل�ص �لãوQي �لتي �cن ير�أ�صه�

�أبو ن†ص�لc ،م� �لت� ≥ëلÓجÄون يف �صفوÑ÷� ±هة �ل�صعÑية لتëرير aل�صط ،Úو�÷Ñهة
�لديوقر�طية ،وجÑهة �لتëرير �لفل�صطينية ،وجÑهة �لن†ص�ل �ل�صعÑي .ويف مرحلة ’ح≤ة

�صم� âëلدولة �لعر�قية لÑع†ص �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية ب�لتو�جد على �أV�Qصيه� وذلك
من خÓل aت íمك�ت�Q Öصمية له� ولكن مع �’إب≤�ء بعد� Ωل�صم� ìله� ب�لعمل يف

و�ص§ �÷�لية ب�ل�صكل �لذي �cن âتريد√ تلك �لتن¶يم�تc .م� ق�م� âلدولة �لعر�قية

ب�ل�صم�◊ ìرcة حم��ص ب�لتو�جد على �أV�Qصيه� ولكن دون �’إعÓن عن ذلك ب�صكل

�Qصمي وذلك ’عت�Q�Ñت �صي��صية خ��صة ب�لدولة وXروaه� �لد�خلية .وaيم� يلي ق�Fمة
ب�لتن¶يم�ت �لفل�صطينية �لتي تو�جدت على �ل�ص�حة �لعر�قية:29

 :íàa - »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ôjôëàdG ácôM .1وهي من �أ◊� Ècر�cت �لفل�صطينية،
و�نتمى �إليه� �لك Òãمن aل�صطيني �لعر� ،¥و�cن له� م≤ر �Qصمي يف منط≤ة

.¥Gô©dG •ƒ≤°S ó©H á«µjôeC’G äGƒ≤dG ¬àªëàbG ,OGó¨ÑH IOGôµdG

 :…QƒãdG ¢ù∏éŸG íàa ácôM .2وهي حرcة �ن�ص≤ âعن حرcة aت íبدع ºمن �لعر�،¥
�cن ي≤وده� �صÈي �لÑن� )�أبو ن†ص�ل(� ،ن�ëرش ت�أ ÒKهذ� �لتن¶ي ºو مُ�أغل≤ âمك�ت¬Ñ
يف �لعر� ¥على �إKر �ن�ëص� Qت�أييد �لدولة ل¬ وو� I�aأبو ن†ص�ل.

 :“≈°übC’G äGƒb” »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ôjôëàdG ¢û«L .3ت�صكل من �ل≤و�ت �لفل�صطينية

�لتي خرج âمن لÑن�ن بعد �’جتي�’� ìإ�رش�Fيلي يف �صنة  ،1982وبعد �إق�مت¬
مبد Iق�ص IÒيف �لعر�� ،¥لت ≥ëعدد من aل�صطينيي �لعر� ¥يف �صفو .¬aوبعد
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�تف�قي�ت �أو�صلو ع�د �÷زء �’أ Ècمن قو�ت �’أق�صى �إ’� ¤أV�Qصي �لفل�صطينية
ومن Vصمنه ºمن �لت ≥ëيف �صفو ±هذ√ �ل≤و�ت من ’جÄي aل�صطينيي �لعر�،¥
وب≤ي �’Bن م� ي�صمى ح�لي  �kب`”موDخر Iقو�ت �’أق�صى“.

 :Ú£°ù∏a ôjôëàd á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G .4تو�جدت �÷Ñهة على �’أV�Qصي �لعر�قية منذ
بد�ية �لتو�جد �لفل�صطيني هن�∑ ،و“يزت عÓقته� بعد�’� Ωصت≤ر� Qمع �◊كومة
�لعر�قية� ،إذ �صم íله� حين  �kب�لتو�جد ومنع âحين B� �kخر مع �إبع�د �أaر�ده� عن
�لعر�.¥

 :Ú£°ù∏a ôjôëàd á«WGô≤ÁódG á¡Ñ÷G .5وهي �أي†ص  �kتو�جدت يف �لعر�V ¥صمن �ل�صي�¥
�صد وجذب مع
�لع� Ωلتو�جد �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية و“يزت عÓقته� م� بّ Ú

�◊كومة �لعر�قية و�إغ ¥Óملك�تÑه� ºأو ت�صفÒه.º

�c :á«æ«£°ù∏ØdG ôjôëàdG á¡ÑL .6ن âعÓقة �◊كومة �لعر�قية مع جÑهة �لتëرير
�لفل�صطينية ت�صهد �صعود� kوهÑوط  �kيف دQجة �لو ¥�aو� ±Óÿمعه�� ،إ’ �أن
�لعÓقة مع جÑهة �لتëرير �صهدت تطو k�Qملëو �k Xوذلك تÑع  �kلÓإق�مة �لد�Fمة

’أمينه� �لع�� Ωلر�حل �أبو �لع��Ñص يف �لعر�.¥

 :á«Hô©dG ôjôëàdG á¡ÑL .7هي تن¶ي� ºلدولة و�cن يتمتع بك�aة �’متي��Rت من دعº
م�دي ومعنوي وحرية �لعمل يف �صفو�÷� ±لية.

�c :»Ñ©°ûdG ∫É°†ædG á¡ÑL .8ن تو�جد هذ� �لتن¶ي ºب� Úأaر�د �÷�لية ﬁدود� ،kوذلك
بëك� ºأن هذ� �لتن¶ي�c ºن من �أ�ص¨ر �لتن¶يم�ت �لفل�صطينية.

 :¢SÉªM - á«eÓ°SE’G áehÉ≤ŸG ácôM .9وهي حرcة بد�أ ن�ص�طه� على �’أV�Qصي �لعر�قية
.∂dP øY »ª°SôdG ¿ÓYE’G ¿hO ∂dPh ,Ú°ùM ΩGó°U ΩÉ¶f •ƒ≤°S π«Ñb

 :»eÓ°SE’G OÉ¡÷G ácôM .10ينط ≥Ñت�صني∞ هذ√ �◊رcة ووVصعه� يف �÷�لية مع
وVصع حرcة حم��ص.
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cم� �ص�� ∑QلÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعمل �لن≤�بي و�÷م�هÒي يف �لعر�،¥

من خÓل ت�أ�صي�ص وت�صكيل بع†ص �لر�وب§ و�للج�ن و�’–�د�ت� ،لتي Xن �أنه� تîدΩ

�ل≤†صية �لفل�صطينية .و�cن�Q âبطة �أبن�ء aل�صط� ،Úأول �Qبطة �أ�ص�صه� �لفل�صطينيون يف
�لعر�� ¥صنة  ،1960وتÑن� âصع�” Qع�Fدون“ ،و” حله� يف �صنة .301961

يعد �’–�د �لع� ΩلطلÑة aل�صط� Úأقد�–’� Ωد�ت� ،إذ بر� Rصنة ºK ،1963
cم� ّ
�أعيد ت�صكيل¬ �صنة  ºK ،1965ت�–’� √Óد �لع� Ωلعم�ل aل�صط� Úلذي ت�أ�ص�ص �صنة
�–’�a ،1965د �لع� Ωللمر�أ� Iلفل�صطينية يف �لعر�� ،¥صنة – ºK ،1966ول �إ÷ ¤نة
�ملر�أ� Iلفل�صطينية �صنة �Q ºK 1969بطة �ملر�أ� Iلفل�صطينية �صنة  .1970و�cن �Bخر

�’–�د�ت �لفل�صطينية يف �ل¶هو�–’�” Qد �لع� Ωللمعلم� Úلفل�صطيني�Q - Úبطة
�لعر�� “¥صنة  .1970و�صكل�–’� âد�ت �’أQبعة م� �أطل≥ علي¬ ��ص�” ºملجل�ص
�ل≤طري ل�–Óد�ت �لفل�صطينية يف �لعر�.31 “¥

cم� ت�صكل âعد Iن≤�ب�ت منه� �’–�د �لع� Ωللمهند�ص� Úلفل�صطيني ،Úو�للجنة

�’أوملÑية �لفل�صطينية ،ومن¶مة �’أ�ص�Ñل و�لزهر�ت ،و�’–�د �لع� Ωللفن�ن� Úلفل�صطيني،Ú
ون≤�بة �’أط�Ñء ون≤�بة �ملهند�ص Úون≤�بة �مل�ëم ،32Úو�’–�د �لع� Ωللكت�ب
و�ل�صëفي.33Ú

:ÚWƒàdG ™jQÉ°ûeh ¥Gô©dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒÄLÓdG .5
 ⁄تتوق∞ �ملو�Dمر Iعلى �ل�صع� Öلفل�صطيني مع �إعÓن دولة ”�إ�رش�Fيل“ على

�’أV�Qصي �لفل�صطينية وطرد �أهله� ،بل بد�أ حر�∑ تÑãي âهذ� �لو�قع �÷ديد من خÓل
�إل¨�ء �لوجود �لفل�صطيني cكي�ن ع� Èلعديد من م�ص�Qيع �لتوط� Úلتي تكفل ذوب�نهº
د�خل �ملجتمع�ت �لتي هجرو� �أو �صيهجرون �إليه� ،ليكتمل بذلك ��صتمر� Qو��صت≤ر�Q

�لدولة �لعÈية ومن �� ºKصت≤ر�� Qملنط≤ة ب�صكل ع� Ωح�صÑم� يعت≤د �’إ�رش�Fيليون.

تعود جذوa Qكر Iترحيل �لفل�صطيني� Úإ� ¤صنة  ،1911عندم� �قرت� ìلد�عية

�لرو�صي �ل�صهيو Êجو�صو�√ بوخميل  Joshau BukhmilخÓل �ملو“Dر �ل�صهيوÊ
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�لع��رش �لذي ع≤د يف مدينة ب�Rل � Baselل�صوي�رشية م�رشو´ ترحيل عرب aل�صطÚ
�إ� ¤صم�ل �صوQي� و�لعر� .¥ويف �صنة  1930برRت بوVصو�� ìصرت�تيجية �لرتحيل يف

aكر �لزعم�ء �’إ�رش�Fيلي Úمن خÓل خطة و�يزمن � Weizman Planلتي قدم âلو�QRء

بريط�ني� ÚأKن�ء �ﬁد�Kت خ��صة .ويف  1937/12/17بع åديفيد بن جوQيون David

 Ben Gurionمذcر� Iإ� ¤جتم�´ ÷نة �’أعم�ل �ل�صهيونية �ملنع≤د يف بريط�ني� ن��صد

aيه� �لÈيط�ني� Úلذين �cنو� ي�صتعمرون �لعر�� ¥مل�ص�عد Iعلى ترحيل �لفل�صطيني� Úإ¤
�لعر� ،¥على �أن يت ºدaع ع�رش IمÓي Úجني¬ aل�صطيني م≤�بل �إع�د Iتوط� 100 Úأل∞

ع�Fلة عربية من aل�صط Úهن�∑c .م� ق�� Ωملليون� Òليهودي �مل≤ي ºيف �لو’ي�ت �ملتëدI
�إدو�Qد نوQم�ن  Edward Normanمب�ëو’ت حãيãة ب� Úصنتي  1934و،1948

لرتحيل �لفل�صطيني� Úإ� ¤لعر� .¥و�cن âخطت¬ ت≤و Ωعلى �أ�ص��ص �أن لي�ص Kمة ¥Q�a

بa Úل�صط Úو�لعر�� ،¥أو �أي جزء �Bخر من �لع�� ⁄لعربي بن¶ر �ملو�طن �لعربي .م�صتند�k
�إ� ¤أن �لع≤لية �لÑدوية م� �Rل âذ�ت ت�أ ÒKقوي حتى يف �صفو� ±لعن��رش �◊†رشية،

وهو م� يعني �أن �لتم�صك �ل�صديد ب�ملك�ن لي�ص من ت≤�ليد �لعرب .وبر�أي �لعديد من
ليو sطن
�لدبلوم��صي� Úل¨ربي Úو�’إ�رش�Fيلي�a Úإن �لعر� ¥هي من �أ†aصل �لدول �لعربية n
�لÓجÄون �لفل�صطينيون aيه� ب�صكل د� ºFونه�Fي ،مل�ص�حت¬ �لك ،IÒÑوبعد√ ن�صÑي  �kعن

aل�صط Úبو� IQDل�رش�´ و�’حتك�∑c .م� �أن �لعر� ¥يتمتع ب�Òîت وKرو�ت  ،IÒÑcوهو
م� خل�ص ل¬ �أحد �مل�صوDول Úيف د�Fر� IصوDون �ل�رش’� ¥أو�ص§ �لÈيط�نية يف �ل≤�هر IحÚ

ق�ل” :توجد يف �لعر� ¥و�صوQي� مو�Qد a�cية لت¨طية ح�ج�ت عدد من �ل�صك�ن يÑل≠
عد� IأVصع�� ±ل�صك�ن �◊�لي Úيف ه�ت� Úلدولتc Úم� �أن �رشعة تطوير �لعر� ¥مرهونة

بزي�د Iعدد �صك�نه�“.34

ل≤د �cن من ب� Úلعديد من م�ص�Qيع توط� Úلفل�صطيني� Úلتي طرح ،âم�رشو´

بن جوQيون �لذي �صكل ÷نة يف �Bب� /أغ�صط�ص �صنة  1948لد��Qصة �صÑل منع عودI

�لفل�صطيني ،Úو�لتي �أو�ص âبتوط� ÚلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لÑلد�ن �مل†صيفة له،º
�cصوQي� و�’أQدن مب�ص�عد Iمن �’أ· �ملتëد ،Iمع تف†صيل �لتوط Úيف �لعر� .35¥ويف
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

18

�لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�¥

�صنة � 1955أعدت وQ�ÿ� IQ�Rجية �لÈيط�نية ت≤رير� kت†صمن عدد� kمن م�ص�Qيع �لتوطÚ
خ��ص kة يف �لعر� .¥وذلك ب�لتن�صي≥ مع �ل�صف�� IQلÈيط�نية يف ب¨د�د وق�ص� ºلتطوير يف
�ملكت� ÖلÈيط� Êيف �ل�رش’� ¥أو�ص§ يف بÒوت ،وو�cلة �’أونرو� وب≤ية �ل�صف��Qت
�لÈيط�نية يف �ملنط≤ة .وح�ص Öم� وQد يف �لوKي≤ة �لتي حملQ âق(115625/F / 37) º

≤aد �cن ينت¶ر مو�≤aة �لعر� ¥على ��صتيع�ب مليون ’ج Åعلى مدى ع�رشين �صنة يف
�مل�صت≤Ñل يف ح�ل ‚�� ìمل�رشو´.36

ΩGó°U ¢ù«FôdG ΩÉ¶f •É≤°SEGh ¥Gô©dG ∫ÓàMG â≤Ñ°S áã«ãM »YÉ°ùe ∑Éæg âfÉc Éªc

ح�ص Úب�ëص Öم� �أcدت ’ �Qد� Laura Drake ∑�QملV�ëرش Iيف �÷�معة �’أمريكية
يف و��صنطن� ،لتي بين� âأن Vص¨وط  �kمو�Qص âعلى �لعر� ¥منذ �صنة �c 1993ن �Bخره�
و�ص�طة م¨ربية aرن�صية من �أجل قÑول توط� ÚلÓج� ÚÄلفل�صطيني� ،Úإ’ �أن �لعر�¥

†aQصه�c .م� �أن تلفزيون �ملع�VQصة �لعر�قية �cن قد ذcر �أن وaد م�ص�عدي �لكو‚ر�ص

�’أمريكي �لذي � Q�Rلعر� ¥مطلع �صهر �أيلول� /صÑتم� Èصنة  ،1999و�صل ºن�FQ ÖFي�ص

�لو�QRء �لعر�قي يف ذلك �لوق âط� ¥Qعزيز �Qص�لة من جمموعة �للوبي �ليهودي يف
�لكو‚ر�ص دع� aيه� �لرFي�ص �صد� Ωح�ص� Úإ� ¤ل≤Ñول بفكر Iتوط� Úلفل�صطيني Úيف

جنوب �لعر� ،¥ون≤ل تلفزيون ”�’نتف�Vصة“ �أن Rعي�–’� ºد �لوطني �لكرد�صت�Ê
�لعر�قي جÓل ط�ل ⁄ Ê�Ñي�صتÑعد هذ√ �لفكر IموVص� �k ëأنه� طرح âمنذ �صنو�ت،
عندم� �قرتح’� âإد�’� IQأمريكية �أول مر IتطÑي≤ه� يف منط≤ة cرد�صت�ن �لعر�قية.
ولكنه� عدل âعن هذ� �لر�أي بعد �أن و�جه� âحتج�ج  �kمن �’أcر�د �لذين ي�îصون

ت¨ي Òديوغر�aية �ملنط≤ة ،م�ص� k�Òإ� ¤أن �لو’ي�ت �ملتëد Iو”�إ�رش�Fيل“ �قرتحت� بعد ذلك
منط≤ة �لو�ص§ �لعر�قي.37
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∫Ó`à`M’G ó`©`H ¥Gô`©dG ‘ ¿ƒ«æ«£``°ù∏ØdG ¿ƒ`Ä`LÓ`dG :Ék «fÉ`K
(2009-2003) »µjôeC’G
√ÉŒ á«bGô©dG ÜGõMC’Gh áeƒµ◊Gh »µjôeC’G ∫ÓàM’G á«°SÉ«°S .1
:Ú«æ«£°ù∏ØdG
�صكل �’حتÓل �’أمريكي للعر� ¥بد�ية مرحلة من �لفوVصى و�ملع�ن� IلعموΩ

�ل�صع� Öلعر�قيc ،م� �أ’� Q�Kأح≤�د و�ل†ص¨�Fن �لط�Fفية ،وت�ص ÖÑبت�صجيع عملي�ت
�ل≤تل و�لنه Öو�’نت≤� ،Ωخ�صو�ص ‡ �kن �cنو� من حزب �لÑع� åلعر�قي �أو ‡ن ي�ëصÑون
على �لن¶�� Ωل�ص�ب≥c .م� �أدى �إ ¤تعدد �مليلي�صي�ت و�ملجموع�ت �لع�صكرية –â
ﬂتل∞ �لعن�وين و�’نتم�ء�ت ،و�صل� âإ�Q�‡ ¤ص�ت �لع�ص�ب�ت �’إجر�مية� �‡ ...أ�صهº

يف  íaQعدد �ل≤تلى من �لعر�قي� Úإ ¤م�Äت �’.±’B

و ⁄يكن �لÓجÄون �لفل�صطينيون مبن�أى عن هذ√ �’أوVص�´ �ملرتدية خ�صو�ص  �kحÚ
ت�صنيفه ºط�Fفي  �kمن �أ�ص�ëب �ملذه� Öل�صني� ،إ ¤ت�صنيفه�c ºأت ´�Ñللن¶�� Ωل�ص�ب≥،

وخ�صو�ص ’� �kأحز�ب �لفل�صطينية �ل�صي��صية �لتي �cن âمدعومة من حزب �لÑع≤a .åد
�صكل �’حتÓل �’أمريكي ومنذ ◊¶�ت¬ �’أو ¤ع k�ÒÑc �k ÄÑعلى �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

يف �لعر�ã“ ¥ل ب�لعديد من �ملم��Qص�ت �ل�صلÑية �Œهه� ºصو�ء من قÑل قو�ت �’حتÓل �أو

�◊كوم�ت �لعر�قية �ملتت�بعة �أو �’أحز�ب و�’أطر�� ±لعر�قية �’أخرى.

≤aد تع�مل âقو�ت �’حتÓل مع �لفل�صطيني Úعلى �أنه ºحلف�ء �لن¶�� Ωل�ص�ب≥

و�cن âمع�ملته� له ºت≤و Ωعلى هذ� �’أ�ص��ص .38وم��Qص �’حتÓل �صتى �أنو�´

�’نته��cت و�’عتد�ء�ت �’إجر�مية ب≤ëه ،ºمن �Vصطه�د وترويع وقتل و�عت≤�’ت

ع�صو�Fية على �لهوية .وق�م âقو�ت �’حتÓل �’أمريكي ع≤ Öدخوله� �لعر�¥
مبد�همة �ل�صف�� IQلفل�صطينية يف ب¨د�د و–طي� ºأبو�به� ،و�عت≤�ل �ل≤� ºFب�أعم�ل

�ل�صف� ،IQوعدد من موXفيه� �لذين ��صتمر �عت≤�له’ ºأ Ìcمن �صنة يف �أ Ωق�رشc .م�
ق�صف� âل≤و�ت �’أمريكية �أ Ècجممع للفل�صطيني Úيف منط≤ة �لÑلدي�ت ب≤ن�بل عن≤ودية
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و�صو�Qيخ ،و�عت≤ل âهذ√ �ل≤و�ت ﬁمد �أحمد ع��Ñص )�أبو �لع��Ñص( �أم Úع� ΩجÑهة

�لتëرير �لفل�صطينية� ،لذي تويف يف  2004/4/9يف �ملعت≤Óت �’أمريكية.39

ويف مطلع �صهر �cنون �’أول /دي�صم 2004 Èق�م âقو�ت �’حتÓل �’أمcÒي

مبد�همة م≤ر �لهيÄة �لوطنية �لفل�صطينية يف �لعر� ،¥و�عت≤�ل عدد من �أع†ص�Fه� ومط�QدI
ومÓح≤ة �’Bخرين ،وعلى �إKره� ّ” تدم Òو�إت ±Óوم�ص�د IQجميع ﬁتوي�ت �لهيÄة

و�’عتد�ء على بي� âلطفل �لفل�صطيني ،وجمعية �ملر�أ� Iلفل�صطينية ،وQوVصة وح†ص�نة
حيف� ومرcز �◊��صوب ºK ،تو�ل âبعد ذلك �صل�صلة من �’عتد�ء�ت �’إجر�مية ب≥ë
�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥من قÑل قو�ت �’حتÓل �’أمريكي.40

øjôé¡ŸGh Iôé¡dG IQGRh âdƒJ ,»µjôeC’G ∫ÓàM’G ó«H OGó¨H •ƒ≤°S òæeh

�لعر�قية �مل�صوDولية عن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úوع�نى �لفل�صطينيون م�ص�cل تتعل≥
بتجديد بط�قة �’إق�مة �لتي �cن âتتطلŒ Öديد�c kل KÓKة �أ�صهر ،مع م� يرت� ≥aذلك من

تع≤يد�ت ومع�ن� Iعند مر�جعة �لفل�صطيني ’أية د�Fر Iحكومية.

ëمل عديدون �◊كوم�ت �لعر�قية بعد �’حتÓل �’أمريكي ،وخ�صو�ص �k
و مُي ّ
حكومتي �إبر�هي÷� ºعفري ونوQي �مل�لكي� ،مل�صوDولية عن ج�ن ÒÑc Öيف عملية
��صتهد�� ±لوجود �لفل�صطيني من خÓل �’عت≤�’ت �لع�صو�Fية على �لهوية من قÑل
قو�ت حكومية ت�بعة لو� IQ�Rلد�خلية ،و�لتو�طو Dمع �مليلي�صي�ت يف �ختط� ±وقتل

وق�ص∞ �لتجمع�ت �لفل�صطينية ،و�لتëري†ص على مÓح≤ته ºع Èو�ص�Fل �’إعΩÓ
وبطر ¥ملتوية وغ Òم��Ñرش .Iو– âع�Ñء Iهذ√ �◊كوم�ت �ل≤�Fمة على �مل��ëص�صة

�لط�Fفية ،ويف Xرو ±من عد�’� Ωصت≤ر� Qو�نعد�’� Ωأمن ،و�لت�أKر ب�’إ�ص�ع�ت
و�لتëري†ص �ملذهÑي ،ق�م âجه�ت متنفذ Iب�لعمل على �إل¨�ء وتهمي�ص وجود

�لفل�صطيني Úون≤†ص �’تف�قي�ت ���ÿصة به ºمع �◊كوم�ت �ل�ص�ب≤ة ،و�لتن�صل منه�
و�لتع�مل معه ºبو�صفهc ºي�ن  �kغريc ،�k Ñم� �صلÑته� ºلو�ص∞ �ل≤�نو� Êلذي “تعو� ب¬

�ص�ب≤  �kبو�صفه ºم≤يم Úد�Fم Úيف �لÓÑد.41
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��صتكى مع¶� ºلفل�صطيني Úيف �لعر�� ¥لذين ق�بلته ºهيومن �Qيت�ص ووت�ص Human

 ،Rights WatchخÓل �صهر �أي� /Qم�يو  ،2006من �أن و� IQ�Rلد�خلية �لعر�قية “��Qص

�لتمييز ب≤ëهa ºتنت≤�ص من ح≤وقه’� ºإن�ص�نية �’أ�ص��صية .وتر�و� ìصوء �ملع�ملة �لذي
يل≤ون¬ على �أيدي موXفي �لد�خلية من ��صتîد� Ωل¨ة م�صيÄة عند ذه�به ºلت�صجيل

�إق�مته� ºإ�� ¤صتهد�aه ºب�لتعذي .Öوب�ëص Öهيومن �Qيت�ص ووت�ص يعزو �لفل�صطينيون
ذلك �إc ¤ون �لو IQ�Rو�قعة – âنفوذ �aص�Fل �صيعية �صي��صية معينة .وق�ل �لÑع†ص �إن
مع�ن�ته ºمع �لوR� IQ�Rد�دت �صوء� kبعد تو‹ حكومة �÷عفري يف �cنون �ل /Ê�ãين�ير
 .2005وق�ل �لفل�صطينيون �لذين –د� âKإليه ºهيومن �Qيت�ص ووت�ص �إن  k�Òãcمن �أبن�ء

جلدته�” ºختفو�“ بعد �أن �عت≤لته ºقو�ت �’أمن �لعر�قية.42

وتع�مل âو� IQ�Rلد�خلية �لعر�قية مع �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úبو�صفه� ºأج�نÖ

غ Òم≤يم ،Úوط�لÑته ºب�◊�صول على ت�ص�Qي’� íإق�مة وŒديده� من خÓل مديرية

�’إق�مة .و�تهم âمن¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص و� IQ�Rلهجر Iو�ملهجرين ب�إXه� Qعد�ء
خ��ص � √�Œلفل�صطينيa ،Úفي ت�رشين �’أول� /أcتوبر  ،2005ع≤دت وRير� IلهجرI
و�ملهجرين �صهيلة عÑد �÷عفر مو“Dر�� kصëفي � �kرشحa âي¬ �أنه� ط�ل âÑجمل�ص �لو�QRء
وو� IQ�Rلد�خلية ب�إع�د� IلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�� ¥إ’� ¤أV�Qصي �لفل�صطينية

�ملëتلة ،حي åق�ل” :âيج� Öأن ت�Ñد Qو� IQ�Rلد�خلية �إ ¤طرد �لفل�صطيني� Úلذين

÷�أو� �إ� ¤لعر� ¥و’ يëملون جن�صي kة عر�قية �إ� ¤أVQصه ºيف غز Iبعد �أن �ن�صâÑë
�إ�رش�Fيل منه�“c .م� �رشح� âأي†ص � �kأن مط�لÑته� بطرد �لفل�صطيني Úمن �لعر� ¥ج�ءت

بعد توQطه ºيف �لهجم�ت �’إQه�بية.43

و�صكل تدم Òم≤ر �’إم�م� Úلع�صكري Úيف مدينة �ص�مر�ء ن≤طة –ول خط IÒيف
��صتهد�� ±لفل�صطيني Úيف �لعر� ،¥حي� åأ�ص� íÑلفل�صطينيون هد �k aللعديد من
�’أطر� ،±منه� لو�ء �لذ� ÖFلت�بع للدولة �لذي م��Qص �لك Òãمن �’عتد�ء�ت� ،أبرRه�

�قت� Ω�ëملجمع�ت �ل�صكنية ،و�عت≤�ل �لعديد من �أبن�ء �÷�لية بتهمة �’إQه�ب.44
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وبعد �أن ÷�أ aل�صطينيو �لعر�� ¥إ� ¤ملîيم�ت على �◊دود  Q�Rوaد ي ّãل �◊كومة
�لعر�قية يف ﬂ 2007/5/24ي� ºلوليد ،وقد Ωللفل�صطينيKÓK Úة م≤رتح�ت :يكن
لÓج� ÚÄأن يعودو� �إ ¤من�Rله ºيف ب¨د�د و�أن تهت� ºل�صلط�ت �لعر�قية بëم�يتهº
و�صÓمته� ;ºأو �أن يعودو� �إ ¤من�Rله ºوينت¶رو� ب�أن تدبر �ملفوVصية �لعلي� لÓأ· �ملتëدI
ل�صوDون �لÓج� ÚÄأمر توطينه ºخ�� êQلعر�� ;¥أو �أن تن�ص� Åل�صلط�ت ﬂيم k�ÒÑc �k
لÓج ÚÄيف حي �لÑلدي�ت ب¨Ñد�د ي�صتطيع ��صت†ص�aة  750ع�Fلة على �’أقل ،و�أن –�aظ
على �أمن¬ .و†aQص �لÓجÄون هذ√ �مل≤رتح�ت ’أنه ºيعت≤دون �أن �◊كومة �لعر�قية ’
ت�صتطيع Vصم�ن حم�يته.45º
�أم� عن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلذين خرجو� من �لعر��a ¥أ�ص� Qوcيل و� IQ�RلهجرI
�لعر�قية �صم Òن�هي �إ� ¤أن �لعر� ¥ي�صعى �إ� ¤إع�د Iهو’Dء �لÓج ÚÄمن خÓل نف�ص
�’�صرت�تيجية �لتي تط ≥Ñعلى �لعر�قي ،Úوت�صمل �أي†ص � �kإ�صد�� Qلهوية �لعر�قية له،º
وQع�ية �’أ�Qمل و� Q�Ñcل�صن منه ،ºم�صدد� kعلى �أن �إع�دته ºمن خ�� êQلعر�– ¥ت�ê
ل≤ر� Qجمل�ص �لو�QRء ح�رش� .kو�أcد �لن�هي �أن¬:
ب�ص ÖÑحر�ص �÷�ن� Öلعر�قي على �’هتم� Ωب�إخوته� ºلفل�صطينيÚ
�رشع� âلو IQ�Rب�ت�îذ جملة من �مل�ص�Qيع �لتي ت�ص Öيف م�صلëة حم�يتهº
و��صت≤ر�Qه ºد�خل �لعر� ،¥و�أ Ìcمن ذلك حي åعمدت �◊كومة �لعر�قية
�أخ� k�Òإ� ¤ت�îذ جملة تد�ب Òل�صموله ºب�أي �متي� Rي�ëصل علي¬ �ملو�طن
�لعر�قي �ملهجر �أو �لن� ،ìRحي åي�ëصلون )�لع�ÓFت �لفل�صطينية �لن�Rحة(
على مÑل≠ منëة �◊كومة وQو�ت� Öلن�Rح Úبعد عودته ºو�أي†ص  �kمعون�ت
م�لية وعينية �أخرى.46

تنوع�Q�‡ âص�ت �’أحز�ب �لعر�قية � √�ŒلÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úوتلون âمبîتل∞
ووجهâ
�’ألو�ن .وبد�أت �أعم�ل �لعن∞ �لط�Fفي على �أيدي �مليلي�صي�ت �لط�Fفية ،مُ
�أ�ص�بع �’ته� Ωب�لتëديد �إ ¤ميلي�صي�ت م� يعر ±ب`”جي�ص �ملهدي“ و”aيل≥ بد،“Q
وتعرVص �لفل�صطينيون ’أعم�ل �ل≤تل على �لهوية وتهجÒه ºمن من�Rله ،ºومن�ط≥
�صكن�ه ،ºوهد Ωم�ص�جدهc .ºم� تعرVصو� �إ� ¤صتى حمÓت �لتنكيل و�لت�صفي�ت.
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cم� م��Qص âبع†ص �مليلي�صي�ت �ل�صيعية تهديد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úب�ل≤تل،
وذلك ع ÈتوRيع بي�ن�ت توcDد هذ√ �لتهديد�ت ،وقد قتل aع k
� Óلك Òãمن �لفل�صطينيÚ

نتيجة ذلك ،47ب�’إVص�aة �إ� ¤لت�رشي�ëت �لتëري†صية �لتي �صدQت عن قي�د�ت بع†ص
�’أحز�ب; �إذ و�ص∞ بع†ص ق�د Iحزب ”�ملو“Dر �لوطني �لعر�قي“ �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ
يف �لعر� ¥ب�أنه ºي�صكلون ط�بو k�Qخ�م�ص  �kوcريه  �kللن¶�� Ωل�ص�ب≥ .وذلك cل¬ يف معرVص

تÈير �’أعم�ل �لعدو�نية �لتي يتعرVص له� �لÓجÄون �لفل�صطينيون ،مب� يف ذلك �لعمل
على طرده ºخ�� êQلÓÑد �إ◊� ¤دود �’أQدنيةc .48م� aQع âبع†ص �’أحز�ب �لعر�قية

�صع��Qت مãل�” :لعر� ¥للعر�قي “Úح�ول �لÑع†ص من خÓله� �أن ي åÑمع� Êذ�ت طÑيعية

عن�رشية و�نعز�لية!!?.49

جم�ع�ت م�صلëة ب≤تل �مل�Äت من �لفل�صطيني Úع Òãc Èمن �لهجم�ت �لتي
وق�مâ
l
�cدت ت�ص íÑحرب  �kمفتوحة ،وق�ل �لن�ط≥ ب��ص� ºملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓجB� ÚÄنذ�∑

Qون Qيدموند � ،Ron Redmondإن ”بع†ص �’أطر�� ±لعر�قية تعت� Èلفل�صطيني،Ú

بو�صفه ºمن �مل�صلم� Úل�صنة ،من جملة �أعد�Fه�Q ،غ ºعد Ωم�ص�cQته ºيف �ل�رش�ع�ت
�لد�خلية“.50

وط �k ≤Ñل�صهود عي�ن ق�بلته ºمن¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص ،ق� Ωم�صلëون جمهولون

بتهديد �لفل�صطيني Úيف �أم�cن ﬂتلفة من ب¨د�د وبتوRيع من�صو�Qت ت�أمره ºمب¨�دIQ
�لعر�a ¥و k�Qو�إ’ قتلو�c .م� وRع âجم�ع lة تطل≥ على نف�صه� ��ص�” ºرش�ي� يو�◊� Ωص�ب“

من�صو�Qت على من�Rل �لفل�صطيني Úيف �أحي�ء �◊رية و�لدو IQو�لزعفر�نية و�لÑلدي�ت;
m
وج�ء aيه� م� يلي:51

ب�ص� ˆ� ºلرحمن �لرحيº
�إنذ�� ` Qإنذ�� ` Qإنذ�Q
�إ� ¤لفل�صطينيÿ� Úونة �ملتع�ون Úمع �لتكفÒي Úو�لوه�بي Úو�ل¨��صÚÑ

و�لÑعãي� Úملو�ل Úل�صد� ،Ωوخ��ص kة من ي≤طن حي �لدو IQمنه .ºننذ ºcQب�أنن�
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�صنطرد ºcجميع � �kإن  ⁄ت¨�دQو� �ملنط≤ة ب�أنف�صك ºخÓل � 10أي� .Ωوقد �أعذQ

من �أنذ.Q

�رش�ي� يو�◊� Ωص�ب

وقد –د çعدد من �لفل�صطيني Úعن تل≤يه�Q ºص�Fل ‡�Kلة على هو�تفه ºت�أمرهº
مب¨�د IQب¨د�د aو k�Qو�إ’ قتلو�.52
و�رشح� âملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓج ÚÄعلن � �kأن aل�صطينيي ب¨د�د ”يف ح�لة
�صدمة“ و�أن ”هذ� �لرع Öيكن �أن ينت�رش موDدي � �kإa ¤ر� Qمزيد من �لفل�صطيني Úمن

ب¨د�د“≤a .د cت� Öأنطونيو غوتÒي�ص � Antonio GuterresملفوVص �ل�ص�مي لÓجÚÄ
يف �’أ· �ملتëد� Iإ� ¤لرFي�ص �لعر�قي جÓل �لط�ل Ê�Ñيو 2006/3/14 Ωمع k�Èعن قل≤¬
جر�ء ت�ص�عد �لعن∞ Vصد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úوخ��ص kة يف u
Xل ”ﬁدودية قد IQقو�ت
�’أمن �لعر�قية على تو Òaحم�ية �aعلة“ ،ودع� �إ� ¤إق�مة مكت Öخ��ص ◊م�ية �لÓجÚÄ

�لفل�صطيني Úمن �لعن∞.53

cم� �تîذ �لتëري†ص على �لفل�صطيني� Úأ�صك� � ’kأخرى ع� Èلف†ص�Fي�ت �لتي �aتتâë

بعد �’حتÓل مãل قن��” Iلعر�قية“ �لف†ص�Fية �لتي عرVص âبع†ص �لفل�صطيني Úعلى �أ�ص��ص
�أنه ºدبرو� عملي�ت تفج Òيف �أم�cن ﬂتلفة من ب¨د�د ،و�أنه ºعن��رش يتÑعون تن¶يº

�ل≤�عد ،Iوقد بر�أه� ºل≤†ص�ء �لعر�قي aيم� بعد.54

:»µjôeC’G ∫ÓàM’G ó©H ¥Gô©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG ´É°VhCG .2
∫ÓàM’G â– ¥Gô©dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG É¡d ¢Vô©J »àdG IÉfÉ©ŸG ∫Éµ°TCG .CG
:»µjôeC’G

ل≤د تر∑ �حتÓل �لعر� ¥ومنذ ◊¶�ت¬ �’أو� ¤أKر� k�ÒÑc kعلى �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف

�لعر�ã“ ،¥ل ب�لعديد من �’نته��cت �Œهه� ،ºصو�ء من قÑل قو�ت �’حتÓل �’أمريكي
�أ’� Ωأطر�� ±لعر�قية �لط�Fفية �’أخرى ،ونتيجة مل� ت≤د≤a Ωد ّ” �إن�ص�ء ﬂي� ºلعود Iيف
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Ú ’�صتيع�ب �لفل�صطينيΩ �ل≤دI ن�دي حيف� لكرÖصي ملعV�Qلدي�ت على �أÑمنط≤ة �ل
.º�لذين طردو� من من�ط≥ �صكن�ه

2006/12/31  ول¨�ية2003/4/4 ÚH Ée â©bh »àdG äÉcÉ¡àf’G ∂∏J øY èàfh

��صةQ وت¶هر د،Ú من �لفل�صطينيÚ و�ملعت≤لÚaطوîع�رش�ت �ل≤تلى و�÷رحى و�مل
��يëصV  �أعد�د، �أخرىQته� من م�ص�دëد من �صc �لت�أº يت⁄ و،∞�أجر�ه� �أحمد يو�ص

Éªc âfÉc èFÉàædG ¿EÉa ,Qó°üŸG Gòg Ö°ùëHh .∂dòH áª¡àŸG äÉ¡÷Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG
:55يلي

πà≤dG
áª¡àŸG á¡÷G

´ƒªéŸG

á«°VôY

á«ØFÉ£dG äÉ°SQÉªŸG

á«bGô©dG áeƒµ◊G

»µjôeC’G ∫ÓàM’G
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4

1

-

6

2003

20

5
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-

3
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25

7
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2

2

2005

101
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6

3

2006
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26
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8
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%5.1
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áÑ°ùædG
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25

4

1

-

20

2003

75

4

46

2

23

2004

356

8

246

88

14

2005

1739

13

1,588

87

51

2006

2195

29

1,881

177

108

%1.3

%85

%8.1

%4.9
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áeÉY äÉaƒ°ûc
äÉcÉ¡àf’G

Òé¡J

πàb

2003

400

áæ°ùdG

Öjò©J ójó¡J ¿Gó≤a ∞°üb ∞£N ∫É≤àYG áªgGóe ìôL

11

--

1

11

--

2

--

--

--

2004

25

20

5

2

19

--

1

--

--

2

2005

200

25

3

19

59

9

--

4

7

13

2006

101 1,210

59

33

80

91

9

9

29

23

´ƒªéŸG

157 1,835

67

55

100 169

12

13

36

38

وقدQت �ل�صÑكة �’أهلية مل�ص�عدa Iل�صطينيي �لعر� ¥يف بي�ن ن�رش√ �ملرcز �’إعÓمي
ّ

�لدو‹ لل�رش’� ¥أو�ص§ عدد �لفل�صطيني� Úلذين قمُتلو� يف �لعر� ¥ب�أ Ìcمن  320بëلول

مطلع �صنة .562007

وذcر cRري� �’أغ�FQ ،ي�ص د�Fر� IصوDون �لÓج ÚÄيف من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية،

�أن ح�صيلة �’عتد�ء�ت علي �لفل�صطيني� Úمل≤يم Úيف �لعر�R� ¥د�دت ب�صكل ،ÒÑc

بëي� åأ�ص íÑعدد �ل≤تلى و�ملف≤ودين يف �لعر� ¥من �لفل�صطيني Úم� ي≤�Qب 536

aل�صطيني  �kخÓل �صنة a ،2006يم� بل≠ عدد �’عتد�ء�ت � 809عتد�ء�ت º‚ ،عنه�
�ختف�ء و��صت�صه�د ’ 536ج ،�k Äو�عت≤�ل  ،62و�ختط�B� 22 ±خرين ،وجر ìو�إع�قة
a 140ل�صطيني .57�k

ويف �c 24نون �ل /Ê�ãين�ير  ،2007بعã‡ åل من¶مة �لتëرير �لفل�صطينية يف لÑن�ن

�إ ¤من¶مة �لعفو �لدولية ق�Fمة ب�أ�صم�ء Rه�ء a 500ل�صطيني وQد �أنه ºقمُتلو� يف �لعر�¥

منذ �صنة  ،2003و�رشح� âملفوVصية �لعلي� لÓأ· �ملتëد Iل�صوDون �لÓج� ÚÄأن¬ بÚ
ني�ص�ن� /إبريل  2004و�cنون �ل /Ê�ãين�ير  2007ت�أcد م≤تل م� ’ ي≤ل عن a 186ل�صطيني �k
يف ب¨د�د.58

و‡� يوcDد �Qتف�´ عدد �ل≤تلى ت≤رير �أعد√ مرcز �لزيتونة ◊≤و’� ¥إن�ص�ن حول

يومي�ت ومع�ن�� IلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�� ،¥أبرa Rي¬ �أن عدد Vص�ëي� �ل≤تل
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�لط�Fفي �لذي ط�ل �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥بل≠ a 96ل�صطيني  �kخÓل �لفرتI
�ملمتد Iب�c Úنون �ل /Ê�ãين�ير و�Bذ� /Qم��Qص .592007

ب≤ي� âأوVص�´ �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف aرت Iت�صكيل �◊ك ºعلى ح�له� و ⁄يطر�أ

عليه� ت¨ Òملمو�ص ،وcذلك �’أمر يف aرت��FQ Iصة �إي�د عÓوي للëكومة �لعر�قية .غÒ
ب�صكل  ÒÑcيف aرت Iحكومة �إبر�هي÷� ºعفري ،حي åبد�أت
�أن �’أمو QتدهوQت
m
حملة –ري†ص من¶مة Vصد �لوجود �لفل�صطيني يف �لعر� ¥عموم  �kويف ب¨د�د على
وج¬ ��ÿصو�ص� ،ص�a âcQيه� �أطر� ±وو�ص�Fل �إع ΩÓحكومية ،وبد�أ منه� م�صل�صل
�لتëري†ص و�ÿط∞ و�لتعذي Öو�لتمãيل ب�÷� .åãبتد�أت حملة �لتëري†ص ب¶هوQ

�أQبعة من �لفل�صطيني Úعلى قن�� Iلعر�قية ،وقد بدت عليه� Q�KB� ºلتعذي Öليعرتaو�

مب�صوDوليته ºعن تفج Òحي ”ب¨د�د �÷ديد ،“Iغ� Òأن¬ يت ÚÑبعد � çÓKصنو�ت ق†صوه�
يف �ل�صجن �أنه� ºأبري�ء .ومن �أبر Rعملي�ت �ل≤تل ب� ≥ëلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�¥

م≤تل ت�صعة منه ºوجر� ìلع�رش�ت يف هجو Ωعلى �صو†ÿ� ¥ص� Qيف منط≤ة �لÑلدي�ت يف

 2006/6/26من قÑل ملي�صي�ت دعمته� جمموعة ترتدي Rي م¨�وير �لد�خلية وترÖc

�صي��Qته�� ،أطل≤� âلن� Qعلى �’أطف�ل و�ل�صيو ñو�لن�ص�ء من غ Òوج¬ ح≥ ودون QقيÖ
�أو ح�صي.60Ö

:¥Gô©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓd »LQÉÿGh »∏NGódG Òé¡àdG .Ü

�Vصطر aل�صطينيو �لعر� ¥نتيجة �Vصطه�د �÷ي�ص �’أمريكي و�مليلي�صي�ت �لعر�قية �إ¤

�لهرب من �لوVصع �مل�أ�ص�وي �لذي يعي�صون¬ ،و÷�أو� �إﬂ ¤يم�ت �أقيم âعلى �◊دود

�لعر�قية �ل�صوQية و�لعر�قية �’أQدنية ” ،ترحيل �لÑع†ص منه� ºإ ¤دول متعدد.I

ويدو◊� Qدي åهن� حول نوع Úمن �لتهج� :Òلتهج� Òلد�خلي و�Q�ÿجي.
:»∏NGódG Òé¡àdG .1

نتيجة ◊مÓت �لت�صفية و�لتعذي Öو�لتهج ،Òغ�دQت �أعد�د  IÒÑcمن �لع�ÓFت
خ∞ حمل¬ من مت�´ ،وتوجهو� نëو �◊دود �أم k
 Óيف �أن ت�صم íدول
�لفل�صطينية مب� ّ
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�÷و�� Qلعربي له ºبدخول �أV�Qصيه� حم�ية له ºمن �لذب íعلى �أيدي �مليلي�صي�ت
أ�صد �أنو�´ �لعن ،âوب≤و� يف ﬂيم�ت على �◊دود’ ،
�لعر�قية ،ولكن �ملهجرين ل≤و� � ّ

ي�صتطيعون �لعود� Iإ� ¤لعر�’ ¥أن �ملوت و�لت�صفية ب�نت¶�Qه ،ºو’ ي�صتطيعون �لدخول
�إ� ¤أي بلد عربي ،وهن�∑ �أ Ìcمن ﬂي� ºأن�ص�’ Åصتيع�به ºموDقت  .�kوتتو� ´Rملîيم�ت

�لفل�صطينية يف �لعر� ¥وخ�Qج¬ و�لتي �أن�ص�أت بعد �’حتÓل على �ل�صكل �لت�‹:61

� ”ّ :IOƒ©dG º«fl .CGإن�ص�و √Dيف منط≤ة �لÑلدي�ت على �أV�Qصي ملع Öن�دي حيف� لكرI
�ل≤د�’ Ωصتيع�ب �لفل�صطيني� Úلذين طردو� من من�ط≥ �صكن�ه ºيف منط≤ة
�لÑلدي�ت ،و ّ” �إ�صك�ن نëو  500ع�Fلة ،و�أغل≥ يف منت�ص∞ �صنة .2005

� ”ّ :ó°ûjhôdG º«fl .Üإن�ص�و √Dد�خل �◊دود �’أQدنية ،و�صمي ﬂي� ºإيو�ء  ،1وVص ºم�
ب Úخم�صم�Fة و�أل∞ �ص�îص ،و�صم◊� âëكومة �’أQدنية بدخول حو�‹ 400

من �لفل�صطيني� Úملتزوج Úب�أQدني�ت .و ّ” �إغ� ¥Óملîي ºيف �أو�خر �صنة ،2007

بعد �أن ع�د جزء من ق�طني¬ �إ ¤ب¨د�د ،و�÷زء �’Bخر ّ” ترحيله� ºإ� ¤لR�Èيل

وcند� و�لو’ي�ت �ملتëد IونيوRيلند�.

� :áeGôµdG º«fl .êأن�صىء هذ� �ملîي ºلي†ص ºعدد� kمن �÷ن�صي�ت يف �ملنط≤ة �لو�قعة بÚ
�◊دود �لعر�قية و�’أQدنية ،و�ن†ص� ºإلي¬ عدد من �لفل�صطيني ÚقÑل �ن†صم�مه� ºإ¤

ﬂي� ºلروي�صد.

� :π«ÑjôW º«fl .Oأن�صىء هذ� �ملîي ºعلى �إKر تهجa 89 Òل�صطيني  �kمن �لعر� ¥يف
 2006/3/18على �إKر تفج�Òت �مل�ص�جدQ� .تفع� âأعد�د �لÓج ÚÄيف ﬂيº
طريÑيل �إ ،178 ¤و ّ” �إغÓق¬ بعد مو�≤aة �◊كومة �ل�صوQية على دخول ق�طني¬

�إ� ¤أV�Qصيه� يف  2006/5/12لÓإق�مة يف ﬂي� ºلهول.

 :∫ƒ¡dG º«fl .`gت�أ�ص�ص هذ� �ملîي ºيف �ملãل� åل�صوQي �لرتcي �لعر�قي من ¶a�ﬁة
�◊�صكة �صم�ل �صوQي� على م�ص�aة cيلومرت و�حد من قرية �لهول� ،ن†صمâ

�إلي¬ �لع�ÓFت �لتي �cن âيف ﬂي ºطريÑيل ب�’إVص�aة �إ ¤ع�ÓFت �أخرى ،و�cن
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عددهa 304 ºل�صطيني .Úو�cن ﬂي� ºلهول ��صت≤Ñل قÑلهa 18 ºل�صطيني � �kأي†ص �k
ن≤لو� �إc ¤ند� ’ح≤  ،�kوي†ص� ºملîي ºقر�بة a 400ل�صطيني .و’ يز�ل ﬂي� ºلهول

مفتوح  �kحتى ت�Qيخ �إعد�د هذ� �لت≤رير يف ت�رشين �’أول� /أcتوبر .2009

 :∞æàdG º«fl .hوي≤ع يف �ملنط≤ة �لع�Rلة ب◊� Úدود �ل�صوQية �لعر�قية ب�ل≤رب من
مرcز �لتن∞ �◊دودي� .أن�ص�أ يف  2006/5/12بعد تد� ≥aأعد�د من �لفل�صطينيÚ

على �أمل �’لت ¥�ëمبîي� ºلهول �إ’ �أن �ل�صلط�ت �ل�صوQية منعته ،ºوقرQت
�إن�ص�ء ﬂي ºجديد يف �ملنط≤ة �لع�Rلة .وبل≠ عدد �لÓجa ÚÄي¬ a 354ل�صطيني  �kمع

نه�ية �صنة  .2007و�Qتفع عدده ºيف �صنة � 2009إ ¤حو�‹ ’ 880ج.�k Ä

� :ó«dƒdG º«fl .Rأقي ºيف �صëر�ء �’أن Q�Ñيف ت�رشين �ل /Ê�ãنوaم ،2006 ÈويÑل≠ عدد
�لÓجa ÚÄي¬ ’ 1,700ج.Å

وŒد’� Qإ�ص�� IQإ� ¤أن �أعد�د �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف تلك �ملîيم�ت تزد�د
وتتن�ق�ص تÑع  �kللوVصع �’أمني يف �لعر� ،¥ودQجة ��صتهد�� ±لÓج ÚÄب�ÿط∞ و�ل≤تل،
هذ� من ج�ن ،Öو�أم� �÷�نB’� Öخر aهو يتعل≥ بهجر Iبع†ص �لÓج� ÚÄإ ¤بع†ص �لدول

�ل¨ربية.62

:»LQÉÿG Òé¡àdG .2

تو� ´RلÓجÄون �لفل�صطينيون �لذين خرجو� من �لعر� ¥على �لعديد من �لدول

�’أوQوبية و�’�Bصيوية و�’أمريكيت Úو�أ�صرت�لي� ،وaيم� يلي �أ�صم�ء �لدول �لتي ��صت≤Ñلته،º
و�أعد�د �لÓجa ÚÄيه�:63

 :¢UÈb .CGت�صت†صي∞ ق�Èص حو�‹ ’ 1,700ج ،Åوقد �صكل �لÓجÄون جمعية

ح≤و’� ¥إن�ص�ن �لفل�صطينية� ،لتي يرت�أ�صه� جÈيل ﬁمود ح�صن تي .ºوت≤دΩ
ق�Èص لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úمرت� �k Ñصهري  �kح�ص Öعدد �أaر�د �لع�Fلة ،و�أوVص�عهº
جيد Iن�صÑي .�k
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�� :»∏«°ûJ .Üصت≤Ñل âت�صيلي ’ 116جa �k Äل�صطيني  �kمن �لعر� ¥من ﬂي� ºلتن∞،
توRعو� على  çÓKمن�ط≥ هي� :ص�نتي�غو �لع��صمة وaيه� �إحدى ع�رش Iع�Fلة،
ومدينة ’�cل �Òوaيه� �صÑع ع�ÓFت ،ومدينة �ص�ن aليÑي وaيه� Kم� Êع�ÓFت.
و�أ�ص�� Qأحد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلذين ��صت≤رو� يف ت�صيلي ،يف �Qص�لة �أعده�،
�إ� ¤صعوبة �لعمل و�◊�صول على �ص≤ة Vصمن �مل�îص�ص�ت �مل≤ر IQله� ºإVص�aة
�إ� ¤صعوبة ت�أم� Úلع.êÓ
�� :πjRGÈdG .êصت†ص�� âaلR�Èيل يف �أيلول� /صÑتم 2007 Èم�Fة ’جa Åل�صطيني من
ﬂي� ºلروي�صد.
a 28 á«ë°Uh á«fÉ°ùfEG ÜÉÑ°SC’ èjhÔdG âaÉ°†à°SG :èjhÔdG .Oل�صطيني  �kمن ﬂيº
�لوليد .وقد غ�د Qهو’Dء �ملîي ºيف .2008/12/13
�� :ójƒ°ùdG .`gصت≤Ñل� âل�صويد  157من �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�.¥
�� :Góæ∏°ùjCG .hصت≤Ñل� âأي�صلند� ’ 29ج �k Äمن ﬂي� ºلتن∞.
 :óæ¡dG .Rيوجد يف �لهند حو�‹ KÓKم�Fة ع�Fلة aل�صطينية ،تتîذ من �لهند م≤ر� kموDقت �k
له�Q ،يãم� يت ºقÑوله ºيف �إحدى دول �للجوء �’أوQوبية.
� :Góæc .ìأعلنc âند� يف  2008عن عزمه� ’�صت≤�Ñل  14ع�Fلة aل�صطينية م≤يمة يف
ﬂي� ºلهول.
• :Éjõ«dÉe .ي≤د Qعدد �لع�ÓFت �لفل�صطينية �ل≤�دمة من �لعر�� ¥إ ¤م�ليزي� مب�Fة ع�Fلة،
يع�نون �أي†ص  �kمن عد“ Ωكنه ºمن �لعمل� ،أو �cت�ص�به◊� ºم�ية �ل≤�نونية هن�∑،
و�عت≤ل عدد منه ،ºو’�Rل م�صÒه ºجمهو  ’kب��صتãن�ء عدد قليل منه ”ّ ºن≤لهº
�إ� ¤لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية .و�مل�صكلة �لتي يع� Êمنه� هو’Dء �أنه ºدخلو�
�لÓÑد بجو��Rت �صفر عر�قية مزو.IQ
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… :É«fÉehQ .يف � 2009/4/17أعلن� âملتëدKة ب��ص ºمن¶مة �لهجر� Iلدولية جيميني
ب�ند�ي� � Jemini Pandyaأن¬ قد ّ” ن≤ل a 59ل�صطيني  �kمن ﬂي� ºلوليد �إ ¤مرcز

‘ èeÉfôH QÉWEG ‘ iôNCG ∫hO ¤EG ó©H Éª«a º¡∏≤f ºà«°S ¬fG âaÉ°VCGh .É«fÉehQ

�إع�د� Iلتوط��ÿ� Úص مبفوVصية �’أ· �ملتëد Iل�صوDون �لÓج .ÚÄومن �مل≤ر� Qأن

يت ºن≤ل a 1,200ل�صطيني من ﬂي� ºلوليد �إ� ¤ملرcز �ملوDق âيف Qوم�ني� وذلك
يف طري≤ه’ ºإع�د� Iلتوط Úيف �لو’ي�ت �ملتëد’� Iأمريكية وبريط�ني� .وق�لâ

ب�ند�ي� �إن �ملرcز ” �aتت�ح¬ يف �صهر �Bذ� /Qم��Qص  ،2009نتيجة �تف�KÓK ¥ي بÚ

�◊كومة �لروم�نية ومفوVصية �’أ· �ملتëد Iل�صوDون �لÓج ÚÄومن¶مة �لهجرI

�لدولية.

ت≤Ñى �’إ�ص� IQهن� �إ� ¤أن م� يزيد عن  30دولة قد ��صت≤Ñل� âلÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ

على �أV�Qصيه� ،منه� �أ�صرت�لي� وaنلند� وت�صيكي� وترcي� و�لو’ي�ت �ملتëد Iوبريط�ني�
وaرن�ص� ونيوRيلند� ودول �أخرى غÒه�.64

:¥Gô©dG ‘ ¿ƒ≤ÑàŸG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒÄLÓdG .ê

يعي�ص �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �ملîيم�ت �ل�صëر�وية على �◊دود �لعر�قية
�أوVص�ع � �kإن�ص�نية متدهو IQنتيجة �لوVصع �لÑيÄي �ل�صي Åوتدهو� QلوVصع �ل�صëي يف

�ملîيم�ت وعد Ωتوaر �لع� êÓمل ºFÓو�◊�جة �مل��صة للع êÓيف �مل�ص�يف ،وقد مُ�ص ّجل
عدد من �لوaي�ت يف ﬂيم�ت �لتن∞ و�لوليد و�لهول نتيجة تدهو Qح�لته� ºل�صëية.65

و�رش ìمندوب aل�صط Úلدى �÷�معة �لعربية �ل�صف Òح�ص Úم�صطفى عÑد ��ÿل≥

�’أوVص�´ �مل�أ�صوية لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥ب≤ول¬ :ه ºموجودون يف مك�ن
ب�Óÿء ’ توجد بنية –تية ،و’ مر�cز �صëية ،و’ مي�√ لل�رشب ’ ،يوجد �أي �صيء ل¬

عÓقة ب�◊د �’أدنى �ملطلوب للëف�® على cر�مة و�Bدمية �’إن�ص�ن.66

�إن †aQص �◊كومة �لعر�قية �أن يكون �لعر� ¥هو �ملنط≤ة �ل�ص�د�صة من من�ط≥ عملي�ت

�’أونرو� ،وعد Ωت�صجيل �لÓجV ÚÄصمن قو�� ºFلو�cلة �أو �أية مو�Dص�صة دولية �أخرى
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معنية بهذ� �ملوVصو´; �أوجد Vص�Ñبية وعد Ωقد IQعلى –ديد ومعرaة �’أعد�د �◊≤ي≤ية
لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلذين تو�جدو� يف �لعر� ¥و�أق�مو� aي¬.
وقد جرت يف منت�ص∞ �صهر “و /Rيوليو �ﬁ 2003ولة من قÑل �ملفوVصية �لعلي�
لت�صجيل �لÓج ÚÄيف �لعر� ،¥ولكنه�  ⁄تكتمل ب�ص� ÖÑل¶رو’� ±أمنية ،وبل≠ جممو´
م� ” ت�صجيل¬ ’ 23,500ج Åت≤ري ،�k Ñو’ ي≤ت�رش هذ� �لعدد على �لÓجV ÚÄصمن �لتعري∞
�لعر�قي لÓج ،§≤a Åبل يتد �إ ¤ت�صجيل a�cة �لفل�صطيني� Úملتو�جدين يف �لعر� ،¥مب�
aيه� ºلفل�صطيني Úحملة �÷و�’� RأQد ،Êوحملة �لو’� ≥F�Kأخرى على �ختaÓه�� ،صو�ء
�cن âتلك �لو ≥F�KلÑن�نية �أ� ΩصوQية �أ Ωم�رشية �أ ΩغÒه�.67
بيد �أن م�ص�د� Qأخرى تفيد ب�أن �ملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓج ÚÄقدQت �أعد�د
�لفل�صطيني� Úملت Ú≤Ñيف �لعر� ¥ب` � 15أل∞ مبن aيه� ºأولÄك �ملوجودين يف �ملîيم�ت
�مل≤�مة ب�ل≤رب من �◊دود �ل�صوQية.68
وت≤د� Qإح�ص�ء�ت من¶م�ت دولية و�أخرى غ�Q Òصمية عدد �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ
يف �لعر� ¥بعد �’حتÓل �’أمريكي بنëو � 14ألف  .69�kبينم� تذcر بع†ص �مل�ص�د� Qأن عدد
�لفل�صطيني� Úلذين ب≤و� يف �لعر� ¥يÑل≠ م� ي≤رب من �لع�رش.70±’B� I
:¥Gô©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG IÉfÉ©e øe ∞bGƒŸG RôHCG .3
:»bGô©dG ∞bƒŸG .CG

حر�ص �ملوق∞ �لعر�قي �لر�صمي على �أن ي¶هر يف �صو� IQلطر◊� ±ري�ص على
�لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥وت�أم Úحم�يتهV ºصد �عتد�ء�ت ”بع†ص �÷م�ع�ت �مل�صلëة“
ح�ص� Öلتو�صي∞ �لر�صمي .وب�لرغ ºمن هذ� �◊ر�ص �ل¶�هر يوcDد �لك Òãمن �ملر�قÚÑ
على �أن �أطر� �k aيف �◊كومة �لعر�قية �ص� âcQوحرVصV âصد �لوجود �لفل�صطيني يف
�لÓÑد – âذF�Qع ﬂتلفة مرQن� على بع†صه� يف �صي� ¥هذ� �لت≤رير.
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ويف هذ� �ل�صي� ¥ق�ل �لرFي�ص �لعر�قي جÓل �لط�ل ،Ê�Ñيف مو“Dر �ص�ëيف م�صرت∑

مع ن¶� √Òلفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص ع≤د√ يف ب¨د�د يف � ،2009/4/5إن ”�ل�صعÖ
�لعر�قي �cن دوم  �kوب�لرغ ºمن تع�ق◊� Öكوم�ت �ملîتلفة علي¬ ،وب�لرغ ºمن ت�صل§
�’إQه�ب و�لدcت�توQية ،مع �ل�صع� Öلفل�صطيني قل �k Ñوق�ل ...�k Ñويتم ّنى �أن يكون ل¬ دوQ

ح≤ي≤ي وت�Qيîي لÓإ�صه� Ωيف –≤ي≥ �لهد� ±لذي ين�Vصل من �أجل¬ �ل�صع� Öلفل�صطيني

�ليو Ωوهو �إق�مة �لدولة �لفل�صطينية �مل�صت≤لة على �أVQص aل�صط Úوع��صمته� �ل≤د�ص
و�صدد على �أن �لعر� ¥ي≤∞ موقف � �kصل �k Ñو�Kبت  �kيف هذ� �ملج�ل.71
�ل�رشي∞“ّ .
cم� دع� âأحز�ب وتن¶يم�ت �صي��صية عر�قية �◊كومة �إ ¤حم�ية �لفل�صطيني Úمن

�مليلي�صي� �مل�صلëة� ،أو ت�أم Úخروجه ºمن �لÓÑد .72و�أ�صد� Qملرجع �ل�صيعي �’أعلى

يف �لعر�B� ¥ية �ˆ �لع¶مى علي �ل�صي�صت� Êيف a ،2006/4/30توى –ر Ωمه�جمة

�لفل�صطيني Úو‡تلك�ته ºوت≤ول” :يج� Öأ’ توDذو� �لفل�صطيني ،Úحتى من �cن منهº
متهم  �kبجرية .وعلى �ل�صلط�ت �ملدنية حم�ية �لفل�صطيني Úومنع مه�جمته .“ºو�أ�ص�Q
ت≤رير �صد Qعن من¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص �أن مع¶� ºل�صيعة ت≤يدو� بفتوى �ل�صي�صت�،Ê

لكن بع†ص �÷م�ع�ت �مل≤�تلة� ،لتي ترت §Ñبرج�ل �لدين �ملن��aص Úمãل م≤تدى �ل�صد،Q
 ⁄تلتز Ωدوم  �kبتلك �لفت�وى.73
وذcر �لت≤رير �أن م� aعلت¬ �◊كومة �لعر�قية لوق∞ �لهجم�ت �ملوجهة Vصد
�لفل�صطيني Úيف �لعر��c ¥ن قلي k
 Óجد� .kو�أ�ص�Qت �ملن¶مة �إ� ¤أن و� IQ�Rلد�خلية �لعر�قية

نف�صه� متوQطة يف �’عت≤�’ت �لتع�صفية ويف قتل �لÓج� ÚÄلفل�صطيني ÚوتعذيÑه.º

وقد –د çمن �حتجزته ºقو�ت �’أمن �لعر�قية ،ملن¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص ،عن
��صتهد�aه ºب�ملع�ملة �ل�صيÄة و�لتعذي’ Öأنهa ºل�صطينيون –ديد�.74k
ويف �مل≤�بل ت†ص�Qب âت�رشي�ëت �’أحز�ب �لكردية �لعر�قية �لرFي�صية ،بزع�مة

�لرFي�ص جÓل ط�ل Ê�ÑوFQي�ص �إقليc ºرد�صت�ن م�صعود ب� ،Ê�RQحول توط� ÚلÓجÚÄ

�لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥يف �إقليc ºرد�صت�ن .حي� åأcد �’–�د �لوطني �لكرد�صت�Ê
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�أن �ﬁد�Kت �أجر�ه� �ل≤ي�دي يف حرcة aت íجÈيل �لرجوب ،مع م�صوDو‹ �’إقليº
لتوط� 20 Úأل∞ aل�صطيني يف cرد�صت�ن .لكن �لوaد �لفل�صطيني وم�صوDول Úيف �◊زب

�لديوقر�طي �لكرد�صت� Êق�لو� �إن �لزي�” IQتهد� ±إ ¤خدمة �ل≤†ص�ي� �مل�صرتcة وتعزيز
�’أمن و�ل�ص ΩÓيف �ملنط≤ة“ .وق�ل �لرجوب يف مو“Dر �ص�ëيف ع≤د√ مع �صكرت◊� Òزب
�لديوقر�طي �لكرد�صت�V�a Êصل م Ê�Òيف �أQبيل �إن ”�صي �k Äمن هذ�  ⁄يرد خÓل ل≤�Fن�
مع �مل�صوDول’� Úأcر�دc ،م� �أن �لوaد �لفل�صطيني  ⁄ين�ق�ص هذ� �ملوVصو´ ’ مع �لرFي�ص
جÓل ط�ل Ê�Ñو’ مع �لرFي�ص ب� Ê�RQولي�ص يف �أجندتن� توط� Úلفل�صطيني Úيف �إقليº

cرد�صت�ن“ .و�أ�ص�� Qمل�صوDول �لكردي �إ� ¤أن �لوaد �لفل�صطيني �أcد ”�لرغÑة يف �aتت�ì

‡ãلية يف cرد�صت�ن“ ،و�أن ب�” Ê�RQوج¬ دعو Iمن خÓل �لوaد �إ� ¤لرFي�ص ﬁمود
ع��Ñص لزي�’� IQإقلي .“ºو�أVص�” :±تن�قل� âل≤نو�ت �’إخQ�Ñية �أخ� k�Òأخ k�Q�Ñعن توطÚ

�لفل�صطيني Úيف cرد�صت�ن ب�ص’� ÖÑأوVص�´ �’أمنية �ملرتدية يف ب¨د�د وهذ� �ل�صيء ⁄
يطر ìعلين�“.75

:»æ«£°ù∏ØdG ∞bƒŸG .Ü

يف Xل �ملع�ن�� Iلتي وقع âعلى �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ،¥بعد �’حتÓل

�’أمريكي ،ح�ول� âل�صلطة �لفل�صطينية وVصع حل ل≤†صيته� .ºإ’ �أن �أوVص�´ �لÓجÚÄ
هن�∑  ⁄تت¨� ;Òإذ ب≤ي âمع�ن�� IلÓج� ÚÄلذين نزحو� �إ◊� ¤دود �لعر�قية �ل�صوQية و�إ¤

�◊دود �لعر�قية �’أQدنية م�صتمر.I

وعلى �لرغ ºمن �لوعود �لتي ج�ءت من �÷ه�ت �ملعنية بعود Iهو’Dء �لÓج� ÚÄإ¤
�أم�cن �صكن�ه ºيف �لعر�� ،¥إ’ �أن �صي �k Äمن ذلك  ⁄ي�ëصل ،بل نمُ≤ل بع†صه� ºإ ¤دول
�أخرى.

ويف هذ� �’إط�� Qجتمع �لرFي�ص �لفل�صطيني ﬁمود ع��Ñص يف  ،2006/3/28خÓل

�ل≤مة �لعربية يف �ÿرطو ،Ωمع FQي�ص �لوaد �لعر�قي �إ� ¤ل≤مة وRير �Q�ÿجية �لعر�قي

هو�صي�R QيQ�Ñي ،و�رش ìع��Ñص ع≤’� Öجتم�´ ب�أن¬ قد ”تن�ول وVصع �لفل�صطيني Úيف
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�لعر� ¥وعملي�ت �ل≤تل و�لتهديد�ت �لتي يتعرVصون له�“ .و�أوVص�” íرشح âللوRير

�لعر�قي ب�أن هو’Dء لي�ص له ºمك�ن يلج�أون �إلي¬ �صوى �لعر� ،¥و�أن من �ل†رشوQي
�لعمل على حفظ حي�ته ºووق∞ �’عتد�ء�ت و�لتهديد�ت �لتي يتعرVصون له� ،و�أن

من و�ج◊� Öكومة �لعر�قية حم�يته ºو�إع�د� Iلفل�صطيني� ÚلÓج ÚÄعلى �◊دود
�لعر�قية ’� -أQدنية“ .و�أVص��” ±إن �لوRير �لعر�قي �أcد �أن حكومت¬ �صتعمل cل م�

ت�صتطيع ◊م�ية �لفل�صطيني Úيف �لعر�.76“¥

و�أ�صد� QلرFي�ص ع��Ñص يف  2006/4/10قر� k�Qبت�صكيل ÷نة علي� ملت�بعة مع�ن�I

�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ،¥و�إيج�د حل له� .وتر�أ�ص �للجنة cRري� �’أغ�FQ ،ي�ص

د�Fر� IصوDون �لÓج ÚÄيف من¶مة �لتëرير .وتîت�ص �للجنة ب�’ت�ص�ل �لفوQي ب�÷ه�ت

�◊كومية و�ل�صعÑية ل†صم�ن �أمن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úمل≤يم Úيف �لعر� ،¥مب� يف ذلك
�ملفوVصية �لع�مة لÓج ÚÄوو�cلة �’أونرو�†a ،ص k
 Óعن �إيج�د �◊لول �لكفيلة برaع �ملع�ن�I

عن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úمل≤يم Úيف �لعر� ،¥وب��îصة �أولÄك �لع�ل≤ Úب◊� Úدود

�’أQدنية � -لعر�قية.77

وح ّ◊� âãكومة �لفل�صطينية بر��Fصة �إ�صم�عيل هنية دول �ملنط≤ة على ��صت≤�Ñل

�لفل�صطيني� Úلف�Qين من �لعر� .¥وخÓل Rي�Qت¬ �إ� ¤صوQية� ،أعلن وRير �Q�ÿجية يف
تلك �◊كومة ﬁمود �لزه�� Qأن¬ تل≤ى وعد� kمن �ل�صلط�ت �ل�صوQية ب��صت≤�Ñل �لفل�صطينيÚ
�لع�ل≤ Úعلى �◊دود �لعر�قية �’أQدنية.78

وب�لفعل ق�م âمن¶مة �لهجر� Iلدولية يف  2006/5/9بن≤ل �أ Ìcمن a 250ل�صطيني �k

ع�ل≤ Úعلى �◊دود �لعر�قية �’أQدنية �إ� ¤صوQي� ºK .ن≤لته� ºل�صلط�ت �ل�صوQية �إ¤
ﬂي� ºلهول .و�ص`م� âëل�ص`لط�ت �ل�ص`وQية يف �ليو� Ωلت�‹ بعÑو Qجمموعة �أخرى
من a 37ل�صطيني  �kج�وDو� م��Ñرش  Ikمن ب¨د�د.79
ويف  2007/1/23ق�ل بي�ن �ص�د Qعن �لن�ط≥ �لر�صمي ب��ص� ºلر��Fصة �لفل�صطينية �إن

�لرFي�ص ع��Ñص ”�أجرى �ت�ص�’ت عد Iمع �مل�صوDول� Úلعر�قي ،Úلوق∞ جر�ÿ� ºFط∞
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و�ل≤تل �لوح�صية ب� ≥ëلÓج� ÚÄلفل�صطيني� ،Úإ’ �أن �مليلي�صي�ت تو��صل �عتد�ء�ته�،
وcل يو Ωيجري خط∞ وقتل �ملزيد من �أهلن� �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�.80“¥

ويف � 2008/8/1أcدت م�ص�دa Qل�صطينية وجود �ت�ص�’ت ب� Úل�صلطة �لفل�صطينية

و�◊كومة �لعر�قية ’إنه�ء م�صكلة �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� ،Úلذين aرو� �إ◊� ¤دود

�ل�صوQية ،جر�ء �عتد�ء�ت �مليلي�صي�ت �مل�صلëة �لعر�قية .ون pمُ≤ل عن م�صد�Q Qصمي
قول¬ �إن �’ت�ص�’ت �÷�Qية مع �◊كومة �لعر�قية قد تمُف†صي �إ ¤حل م�صكلة �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني� Úلع�ل≤ Úيف ﬂيم ÚموDقت Úعلي �◊دود �ل�صوQية �لعر�قية ،و“كينه ºمن

�لعود� Iإ ¤دي�Qه ºيف �لعر�� ¥رشيطة �◊�صول على �◊م�ية من �ل�صلط�ت �لعر�قية .وق�ل
دليل �ل≤�صو�ص� ،ل≤� ºFب�أعم�ل �ل�صف�� IQلفل�صطينية ب¨Ñد�د ،يف ت�رشي�ëت �أد ¤به� �إ¤
�صÑكة �’أن�Ñء �’إن�ص�نية � -إيرين �” :Humanitarian News and Analysis-IRINإن¬
قد ي�ص íÑب�إمك�ن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلع�ل≤ Úعلى �◊دود �ل�صوQية �لعر�قية �لعودI

�إ ¤دي�Qه ºيف �لعر�.81“¥

وع� ÈلرFي�ص ع��Ñص خÓل ل≤�� ¬FلرFي�ص �لعر�قي جÓل �لط�ل Ê�Ñيف ب¨د�د ،يف

 ،2009/4/5عن �صكر√ للëكومة �لعر�قية ،على �هتم�مه� ب≤†صية �لفل�صطيني� Úمل≤يمÚ
يف �لعر� ،¥ب�عتQ�Ñه” ºجزء� kمن �ل�صع� Öلعر�قي ومن �هتم�◊� Ωكومة �لعر�قية ومن

�’أمن �لعر�قي ،لذلك نëن نعتÈه ºب�أيد �mأمينة“.82

وذcرت �صëيفة �ل≤د�ص �لعربي �أن م�ص�دa Qل�صطينية متعدد� Iأcدت يف

 2009/4/21ت�صكيل �لرFي�ص ع��Ñص للجنة تتو’� ¤إ�رش� ±على ن≤ل �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úعلى �◊دود �لعر�قية �ل�صوQية �إ� ¤إقليc ºرد�صت�ن ،و�إ� ¤ل�صود�ن ،وذلك

بعد �’تف� ¥مع FQي�ص �’إقلي ºم�صعود ب� Ê�RQوFQي�ص و�QRء حكومة �’إقلي ºنيج�aÒن
ب� Ê�RQعلى ت≤د Ëت�صهيÓت لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úوتوa Òaر�ص عمل له ºمب� يîف∞

مع�ن�ته ،ºوذلك ح�ص Öتف�هم�ت تو�صل �إليه� �لرFي�ص ع��Ñص خÓل Rي�Qت¬ ’إقليº

cرد�صت�ن يف � .2009/4/13إ’ �أن �مل�ص�د Qنف’� âأن�Ñء �لتي –د âKعن وجود aكرI
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’إع�د Iتوط� ÚلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف cرد�صت�ن ،موVصk ëة �أن م� ّ” �’تف� ¥علي¬ مع
�صلط�ت �’إقلي ºهو توa Òaر�ص عمل له ºهن�∑†a ،ص k
 Óعن ت≤د� Ëلت�صهيÓت �لد��Qصية

’أبن�Fه .ºو�أوVص� íلن�ط≥ ب��ص ºحرcة aت íيف ت�رشي� íصëفي ن�رش√ موقع ت�بع للëرcة
�إVص�aة لو�cلة �’أن�Ñء �ملëلية � -صم� ب�أن �للجنة �لتي �صكله� ع��Ñص مهمته� د��Qصة و�قع

�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úعلى �◊دود �ل�صوQية �لعر�قية ◊ل م�صكلته ºو�إجFÓه ºمن هذ√

�ملنط≤ة و�إ�صك�نه ºيف �أم�cن �أخرى .وق�ل� âمل�ص�د Qح�ص Öو�cلة �صم� �إن¬ ّ” �’تف�¥

ب� Úلوaد و�ل≤ي�د� Iل�صود�نية على ت≤دa�c Ëة �لت�صهيÓت �إ� ¤لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ
ح≥ �لتعليº
من ﬂي� ºلوليد ون≤له� ºإ� ¤ل�صود�ن و�إعط�Fهa�c ºة �لت�صهيÓت ومنëهّ º

و�’إق�مة .وت�بع� âمل�ص�د� Qإن¬ ّ” �’تف� ¥على ن≤ل ت�صعة �’ ±’Bجa Åل�صطيني من

�◊دود �ل�صوQية �لعر�قية �إ� ¤ل�صود�ن بعد �إجر�ء a�cة مع�مÓته.83º

cم� � rأو ¤عدد من �لف�ص�Fل �لفل�صطينية �هتم�م  �kملëو �k Xب�أوVص�´ �لÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥منذ بد�ية �’حتÓل �’أمريكي للÓÑد �صنة � ،2003إ ّ’ �أن هذ�

.É¡d Gƒ°Vô©J »àdG äGAGóàY’G hCG º¡JÉfÉ©e øe ó– ,á«∏ªY èFÉàf ¤EG ODƒj ⁄ ΩÉªàg’G

ومن هن� �قت�رشت �أ� Ìcملو�ق∞ على �لتنديد ب�’عتد�ء�ت و�لوعود ب�إيج�د �◊لول،
ولكن �لو�قع �cن م¨�ير� kللتمني�ت.
�أبدت حرcة حم��ص قل≤ه� على �ملع�ن�� Iلتي يتعرVص له� aل�صطينيو �لعر� ،¥وج�ء

يف بي�ن له� يف �” ،2005/5/31إن م� يتعرVص ل¬ �لÓجÄون �لفل�صطينيون من �Vصطه�د
تعمد قو�ت
وتنكيل يف بÓد �لعر� ¥لهو �أمر يÑع åعلى �’أ�صى و�’أ ⁄خ�صو�ص ّ �k
�’حتÓل �’أمريكي وجه�ت ﬁلية م�صلëة ترcيز هجم�ته� Vصد ﬂيم�ت �لÓجÚÄ

�لفل�صطيني ÚومÓح≤ته ºحتى يف من�ط≥ �’إيو�ء �لتي �صكنو� aيه� بعد �’حتÓل

�’أمريكي للعر�.84“¥

و�صددت حم��ص يف بي�نه� على ”Vرشو IQحم�ية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�¥

ووق∞ �لهجم�ت Vصده ºوتو’� Òaأمن له ºو�إع�دته� ºإ� ¤ملîيم�ت �لتي �أخرجو�

منه�“h .85ط�ل◊� âÑرcة �ل�صلطة �لفل�صطينية بتëمل م�صوDوليته� � √�Œلفل�صطيني Úيف
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�لعر� ¥وبذل �÷هد من �أجل حم�يته ºومت�بعة هذ� �’أمر مع �÷ه�ت �ملعنية .ون��صدت

�ملو�Dص�ص�ت �لدولية وعلى �Qأ�صه� �’أ· �ملتëد� Iل�صعي لوق∞ هذ√ �’نته��cت و�÷ر�ºF

Vصد �لفل�صطيني.86Ú

ودع� خ�لد م�صعل FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص �◊كومة �’أQدنية

و�مل�صوDولa Úيه� و�لÈمل�ن �’أQد Êو�مللك عÑد �ˆ �ل� Ê�ãإ ¤حل م�صكلة �لفل�صطينيÚ
�لع�ل≤ Úعلى �◊دود �لعر�قية �’أQدنية ،معت� k�Èأن ذلك من ”ح≥ �ل�صع� Öلفل�صطيني
على �أمت¬“ ،و�أVص� ±ق�k F
” :Óيكفي �أن هن�∑ ح�ص� k�Qيف غز Iويف �ل†صفة ،نريد من
يفرجو� على �صعÑن�“ .و�أ�ص�� Qإ� ¤أن �÷�لية �لفل�صطينية يف �لعر� ’ ¥يزيد
�لعرب �أن u
عدده� عن �أ Ìcمن خم�صة وKÓKون �أل∞ ،موcDد�� kأن ”هو’Dء منذ �لع� 1948 Ωيعي�صون

Vصيو �k aيف �لعر� ’ ¥يتëملون م�صوDولية �أحد ’ ،م�صوDولية �لن¶�� Ωل�ص�ب≥ ،و’ م�صوDولية

�لوVصع �لÓح≥� ،إ �‰هV ºصيو ±و’ ين¨Ñي �أن يوDخذو� بجرير� Iأحد“ .ودع� م�صعل
�◊كومة �لعر�قية و�لن¶�� Ωلعر�قي �◊�‹ و�مل�صوDولa Úي¬ على cل �ل�صعد �أن يëف¶و�

�أمن �ملو�طن �لفل�صطيني و�أن ي≤ëنو� دم¬ و�أن ’ يكون عرVصة للع≤وبة و�لتهديد.87

وق�ل م�صعل بعد دخول عدد من aل�صطينيي �لعر�� ¥إ’� ¤أV�Qصي �ل�صوQية� :إن

”�◊رcة ]حم��ص] Œري �ت�ص�’ت مع م�صوDول Úيف �لعر� ¥ومع cل �ملعني Úيف �ل�ص�أن

�لعر�قي’ ،إنه�ء مع�ن�� Iلفل�صطيني Úهن�∑“ ،وQح Öيف cلمة وجهه� �إ� ¤لفل�صطينيÚ
�لذين و�صلو� �إ’� ¤أV�Qصي �ل�صوQية يف  ،2006/5/10ق�دم Úمن �◊دود �لعر�قية
�’أQدنية .وت�بع ق��” :ÓFإخو�نك ºيف ب¨د�د وب≤ية �’أVQص �لعر�قية �صو‚ ±د له� ح k
،Ó

جفن حتى تنتهي مع�ن�ته� ،ºإخو�نك ºيجرون �ت�ص�’ت مع م�صوDول Úيف
aلن يîلد لن� l

�لعر� ¥ومع cل �ملعني Úيف �ل�ص�أن �لعر�قي وبعون �ˆ تع�� ¤صنت�بع �÷هود حتى تنتهي
مع�ن� Iمن ترcتموه ºمن �إخو�نك ºيف ب¨د�د ويف ب≤ية �’أVQص �لعر�قية“.88

cم� د�ن âحرcة حم��ص �’عتد�ء�ت �’أمريكية على �لفل�صطيني Úيف �لعر� ¥و�أ�ص�Q

ﬁمد عزيز �لن�ط≥ ب��ص◊� ºرcة يف مدينة غز� Iإ� ¤أن قو�ت �’حتÓل �’أمريكي يف
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�لعر� ¥ق�م âمبد�همة �لعديد من من�Rل �ملدني� Úلفل�صطيني ،Úو�عت≤�ل عدد من �لن�ص�ء

و�رشقة بع†ص ﬁتوي�ت �ملن�Rل ،وذلك يف �لوق� âلذي تعت≤ل بع†ص �لفل�صطيني Úيف
�ل�صجون �لعر�قية.89

و�تهم âد�Fر� IصوDون �لÓج� ÚÄلت�بعة ◊رcة حم��ص قو�ت �÷ي�ص �’أمcÒي ب�أنه�

تعمل وبكل قو Iعلى �إخر� êوتهج� ÒلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úمن �لعر�� ¥إ ¤دول IÒãc

منه� cند� و��صرت�لي� و�ل�صعودية ،يف �’� √�Œملع��cص لفل�صط Úومل�صلëة �إح≤�≤◊� ¥و¥
و�لãو�ب� âلفل�صطينية .و�أVص� âaيف بي�ن �أ�صدQت¬ يف ” :2006/12/20ل≤د ق�مâ

و’�Rل âت≤و Ωبعد� Iأدو� Qبهد� ±إخر�جه ،ºوتر�وح âب� Úل≤�ص∞ �مل��Ñرش لتجمع�ت

�لفل�صطيني Úب�’أ�صلëة �ل≤ãيلة وaرVص ح¶ر �لتجول عليه� ،و�عت≤�ل من تريد منه� ،ºأو
�أمر بع†ص �÷ه�ت �مل�صلëة ب�Qتك�ب جر� ºFب� ≥ëلفل�صطيني Úهن�∑.90“...

و�أبدت حرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي قل≤  �kعلى �لفل�صطيني� Úمل≤يم Úيف �لعر� ،¥وق�ل

�لن�ط≥ ب��ص ºحرcة �÷ه�د �’إ�صÓمي وليد حل�ص ”�إن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني] Úيف

�لعر� ]¥يتعرVصون ◊ملة ت�صتهد� ±إل¨�ء ح≥ �لعود ،Iع� Èل†ص¨§ �ملتو��صل عليهº

وطرده ºومÓح≤ته ºب�لتهديد و�ل≤تل و�’عت≤�ل“ .و�أ�ص�� Qإ ¤م� يëد çيف �لعر� ¥من
عد ”خدمة
عملي�ت قتل لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úت≤و Ωبه� aر ¥موت مدعومة ط�Fفي  ،�kمُي ّ
ل�صي��ص�ت �لت�ëل∞ �ل�صهيو�أمcÒي يف �إل¨�ء و�صط Öح≥ �لعود.91“I
:á«Hô©dG ∞bGƒŸG .ê

على �لرغ ºمن مع�ن�� IلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥نتيجة �’عتد�ء�ت
;á«ª°SôdG á«Hô©dG •É°ShC’G πÑb øe Ö°SÉæŸG ΩÉªàg’G ≥∏J ⁄ É¡fCG ’q EG ,º¡≤ëH Iôªà°ùŸG

πªëàH á«bGô©dG äÉ¡÷G áÑdÉ£eh ≥∏≤dG AGóHEG ≈∏Y á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL •É°ûf öüàbÉa
م�صوDولي�ته� وت≤د� Ëمل�ص�عد�ت لÓج� .ÚÄأم� �لدول �لعربيةa ،ل ºتكن �أح�صن ح�  ’kمن
�÷�معةa .منه ºمن قد� Ωلدع� ºمل��Ñرش وaت� íأV�Qصي¬ ’أعد�د ﬁدود Iمن �لÓجa ،ÚÄيم�
†aQص �لÑع†ص �’Bخر دخول �لÓج� ÚÄإ� ¤أV�Qصي¬ ،معل k
 Óذلك ب�مل�îطر �ملرتتÑة على
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م�صت≤Ñله ºيف �لعر� ;¥ومعت� k�Èأن �◊كومة �لعر�قية هي �لتي يج� Öأن تتëمل �مل�صوDولية

�لك�ملة عن �لÓجc ÚÄونه� �لدولة �مل†صيفة.

ن��صدت ج�معة �لدول �لعربية ”�’أطر�� ±ملعنية“ يف �لعر� ¥و�ل≤وى �ل�صعÑية

و�◊كومة �لعر�قية تو◊� Òaم�ية لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�� ¥لذين ”’ حول لهº

و’ قو Iو�إنه�ء مع�ن�ته .“ºوذcرت �÷�معة يف بي�ن له� يف � 2006/12/14أنه� ”تت�بع
بكل م�ص�عر �ل≤ل≥ �’أخ� Q�Ñلو�Qد Iحول ��صتهد�� ±لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�¥

بعملي�ت قتل متعمد Iمن ج�ن Öبع†ص �مل�صل ،“Úëوق�ل� âإن ”هذ√ �لعملي�ت تكرQت
وهي تودي بëي�� Iلعديد من �لن�ص�ء و�’أطف�ل و�ل�صيو.92“ñ

وط�ل’� Öأم� Úلع�� Ωمل�ص�عد للج�معة �لعربية ل�صوDون aل�صط� Úل�صفﬁ Òمد �صÑي،í

يف cلمت¬ �أم�÷� Ωل�صة �’aتت�حية للدو� IQل�ص�بعة و�ل�صÑع Úملو“Dر �مل�رش Úaعلى �صوDون

�لفل�صطيني Úيف �لدول �لعربية �مل†صيفة �لذي بد�أ �أعم�ل¬ يف  2007/1/22مب≤ر �÷�معة

�لعربية ،بëم�ية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر�� ¥لذين يتعرVصون لل≤تل و�لتعذيÖ
و�لرتويع دون �ص� ÖÑأو ذن ،ÖموcDد� kعلى Vرشو IQتو� Òaمل�ص�عد�ت و�◊م�ية وتوÒa
�’أمن له ºو’أطف�له.93º

و�صدد �صÑي ،íيف  ،2007/2/7وهو ي¨�د� Qلدوحة بعد م�ص�cQت¬ يف مو“Dر مل�ص�عدI

�لفل�صطيني ،Úعلى �أن �ل≤و�ت �’أمريكية �ملëتلة و�◊كومة �لعر�قية تتëمل م�صوDولية
�صÓمة �أQو� ìو‡تلك�ت �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥و� ≥aل≤و�ن� Úلدولية .وق�ل

�إن ”لدى �÷�معة �لعربية و ≥F�Kو�صو Qت� ≥F�≤◊� âÑãملفزعة �لتي ت≤�صعر له� �’أبد�ن
عن �’أعم�ل �لوح�صية �لتي تعرVص له� �لÓجÄون �لفل�صطينيون بدون �أي �صa’ ،“ÖÑت �k
�إ� ¤أن هو’Dء  ⁄يكونو� يوم  �kطرV �k aصد طر ،±و�أن م� يجري له ºي�îل∞ cل �’أعر�±

و�لت≤�ليد �لعربية و�’إ�صÓمية.94

و�cصف âم�ص�د Qدبلوم��صية عربية ÷ريد� Iلد�صتو’� QأQدنية عن م�رشو´ قر�Q

�cن من �مل≤ر Qطرح¬ على �ل≤�د� Iلعرب يف �ل≤مة �لعربية يتعل≥ برتحيل �لفل�صطينيÚ
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�ملتو�جدين عند حدود �لعر�� ¥إ� ¤ل�صود�ن .وين�ص �مل�رشو´ على �لرتحي Öب�’تف�قية
�لتي ّ” توقيعه� ب� Úل�صود�ن و�÷�ن� Öلفل�صطيني و�ملفوVصية �ل�ص�مية لÓج ،ÚÄو�لتي
حددت ترحيل هو’Dء �إ� ¤ل�صود�ن ،لÓإق�مة �ملوDقتة و�لعمل على منëه�c ºمل �◊≤و¥
و�’متي��Rت ،و�لرتحي Öب�ÿطو�ت �لتي ” تنفيذه� حتى �’Bن ،خ��صة Rي� IQوaد من
�لÓج� ÚÄإ� ¤ل�صود�ن ،و�لطل Öمن �لدول �لعربية ت≤د� Ëلعون لن≤ل �لÓج ÚÄمن
�◊دود �إ� ¤ل�صود�ن ،وتكلي∞ �’أم� Úلع� Ωمت�بعة هذ� �’أمر .وق�ل âم�ص�د Qدبلوم��صية
عربية �إن �ص� ÖÑص Öëم�رشو´ �ل≤ر� Qيعود �إ� ¤عرت�Vص �ل�صود�ن ودول عربية �أخرى،
’عت�Q�Ñت عديد Iمف†صل� Úأن يت’� ºأمر ب�صكل ع�دي ب�لتن�صي≥ مع �ملو�Dص�ص�ت �لدولية
دون ت�رشيع¬ ≤cر� Qيف قمة عربية .وق�ل âهذ√ �مل�ص�د� Qإن �Qأي  �kب�’cتف�ء مب� وQد يف قمة

دم�ص≥ حول ترحيل �لÓج ÚÄعند �◊دود�c ،ن مطروح c ،�kم� ق�ل âهذ√ �مل�ص�د� Qإن
هن�∑ �ﬂو ±من تكري�ص م� قد يفه ºحول Vصي�´ ح≥ �لعود Iبهذ√ �لطري≤ة.95
من جهته� دع� âصوQية �إV ¤رشو� IQل†ص¨§ على ”�إ�رش�Fيل“ ’إع�د� IلÓجÚÄ
�لفل�صطيني� Úلن�Rح Úمن �لعر�� ¥إ� ¤أV�Qصيه ،96ºغ� Òأنه� �صم âëب�إق�مة ﬂيم�ت
لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úد�خل �أV�Qصيه�c ،م� �صم âëللÑع†ص منه ºبدخول مدنه� بعد
وق âق�ص.Ò
�أم� �’أQدنa ،ل ºي�صم íيف �لÑد�ية لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úبدخول �أV�Qصي¬; وبعد
�حتج�� êملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓج ÚÄو�أطر� ±دولية �أخرى� ،صم� âëل�صلط�ت
�’أQدنية لنëو a 550ل�صطيني  �kبدخول �’أQدن يف  ،2003/5/1ووVصعته ºيف ﬂيº

�لروي�صد )�أ( �مل�îص�ص لÓج� ÚÄلعر�قي .Úلكنه� ،وقÑل �أن ت�صم íله ºب�لدخول،
�ألزمت¬ بتوقيع تعهد ين�ص على �أنه� ºصو ±يعودون �إ� ¤لعر� ¥مبجرد �ن≤†ص�ء �’أRمة
�◊�لية و��صت≤ر�’� QأوVص�´ ،ب�ëص Öبع†ص �مل≤�بÓت �لتي �أجرته� هيومن �Qيت�ص
ووت�ص يف ﬂي� ºلروي�صد .وبعد �ل�صم� ìللفل�صطيني Úب�لتوج¬ �إﬂ ¤ي� ºلروي�صد �رشع�ن
م� ع�دت �ل�صلط�ت �’أQدنية �aأغل≤◊� âدود �أم�a Ωل�صطينيي �لعر�� .¥أم� �ل≤لة �لتي
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‚ âëيف �جتي�◊� Rدود �لعر�قية بعد ذلك ¶aل âيف ﬂي� ºلكر�مة د�خل �ملنط≤ة
�لع�Rلة .97و�أ�ص�Qت �ملن¶مة �لدولية �إ� ¤أن �صي��ص�ت �ل�صلط�ت �’أQدنية a √�Œل�صطينيي

�لعر� ،¥مب� aيه� �’إبع�د �ل≤�رشي من ﬂي� ºلروي�صد �إﬂ ¤ي� ºلكر�مة ،قد �أدت �إ ¤ت�صتيâ
�صمل �لع�ÓFت.98

وطل’� ÖأQدن مر� Iأخرى من �لعر� ¥عد� Ωل�صم� ìبîرو’ êجa ÚÄل�صطينيÚ
من حدود√ �إ’� ¤أV�Qصي �’أQدنية ،موcDد�� kأن¬ لن ي�صم íبدخول ’ج ÚÄجدد.99

و�cن� âل�صلط�ت �’أQدنية قد �أغل≤ âمن�aذ �لعÑو� Qإ� ¤لعر� ¥يف ،2006/3/20
ع≤ Öمنع �÷�ن� Öلعر�قي �إع�د’ 89 Iجa �k Äل�صطيني  �kعÈو� �◊دود �لعر�قية .وق�لâ

م�ص�د Qحدودية �إن �’أQدن �Vصطر �إ� ¤إغ ¥Óمع� Èلكر�مة �ملف†صي �إ� ¤لعر�◊ ¥ل
�أRمة �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úملوجودين ح�لي  �kد�خل �ملنط≤ة �لع�Rلة ب�÷� Úن ÚÑمن دون

م�أوى.100

و�نت≤د وRير �لد�خلية �’أQد Êعيد �لف�يز طل Öمن¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص ◊≤و¥

�’إن�ص�ن من �’أQدن aت íحدود√ �أم�� ΩلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úمن حملة �لو� ≥F�Kلعر�قية
�ملتو�جدين على �◊دود �’أQدنية �لعر�قية .وح�ص� Öلف�يز �aإن¬  ⁄ي�ص’ ≥Ñأي جهة �Qصمية
�أن ح�وQت �’أQدن ب�ص�أن aل�صطينيي �لعر�� ¥أو ب�ص�أن ��صت†ص�aته ،ºو�Qأى �أن ق†صيتهº

�ص�أن دو‹ يج� Öأن تت ºمن�ق�صت¬ يف هيÄة �’أ· �ملتëد ،Iو�لتع�مل معه�Ñc ºقي �لÓجÚÄ
�لذين مُه uجرو� ب�ص’� ÖÑأوVص�´ يف �لعر� .¥و�أVص��” ±إن¬ لي�ص من م�صوDولية �’أQدن

�إذ� قذ ±على حدود√ ’جÄون �أن ي�صت†صيفهa ،ºعلى �لدولة �لتي �cنو� aيه� �أن تتو¤
�أمره� ºأو �ملفوVصية �ل�ص�مية لÓج� ÚÄأو �لدول �لتي ب�ëجة �إ’ ¤ج ÚÄت�صت†صيفه،“º
م�ص� k�Òإ� ¤أن �’أQدن ومبو�Qد√ �ملëدود ’” Iي�صتطيع ��صت≤�Ñل �أي موجة ب�رشية ،وب�أي
ح�ل من �’أحو�ل ومهم� �cن âجن�صي�ته.101“º

و�cن âمن¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص ط�ل’� âÑأQدن ب�إع�دa Iت íحدود√ aوk�Q

�أم�� ΩلÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلف�Qين من �لعن∞ يف �لعر� .¥وح ّ� âãملجتمع �لدو‹
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على ت≤د� Ëمل�ص�عد’ Iإع�د Iتوطينه ºيف بÓد �أخرى يرVصون به� .وق�ل بيل aريليك

” ,¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g ‘ ÚÄLÓdG äÉ°SÉ«°S èeÉfôH ôjóe ,Bill Frelickيج� Öأ’

يع�مل �’أQدن �لفل�صطيني� Úلف�Qين من �’Vصطه�د ب�صكل �أ Ìcق�صو Iمن مع�ملة عر�قيÚ
�Bخرين aرو� من �لعن∞ و�صم íله ºبدخول �’أQدن“.102

ويف م≤�بلة مع هيومن �Qيت�ص ووت�ص ،ق�ل �أم Úع� Ωو� IQ�Rلد�خلية �’أQدنية ﬂيمر

�أبو ج�مو�ص يف � 2006/5/4إن �’أQدن لن ي¨� Òصي��صت¬ �ل≤�Vصية مبنع دخول aل�صطينيي
�لعر�قي .و�أcد �أن �’أQدن يëمل عV �k ÄÑصîم  �kمن �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úو�أن¬ لن ي�صت≤Ñل
aل�صطيني جديد.103
�أي
x

و�cص∞ ع�ط∞ عدو�ن وRير �صوDون �لÓج ،ÚÄيف حكومة �لفل�صطينية �لع��رش،I
ب�أن �’أQدن تو�صل �إ� ¤تف� ¥مع �ملفوVصية �ل�ص�مية لÓج ÚÄلرتحيل حو�‹ ’ 280ج�k Ä
aل�صطيني  �kمن ﬂي� ºلروي�صد على �◊دود �’أQدنية �لعر�قية �إc ¤ند� ،وذلك ب�لرغ ºمن

�لر†aص �لفل�صطيني لتلك �ل�صف≤ة .وت�ص�ءل عدو�ن يف ت�رشي íل¬” :هل عجز �’أQدن
�لذي ��صتوع Öحو�‹ � 600أل∞ عر�قي عن ��صتيع�ب ’ 280جa �k Äل�صطيني .“?�k
و�أVص� :±هل يع≤ل �أن ت�صتوعÑهc ºند� Qغ ºبعده� �’� ±’Bأمي�ل عن aل�صط Úوتعجز

�لدول �لعربية عن ��صتيع�به.104“?º

وعلى �لرغ ºمن �أن بع†ص �لدول �لعربية �ملج�و IQللعر��c ¥ن له� �لدو’� Qأبر Rيف

�لتع�مل مع ق†صية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني� Úلن�Rح Úمن �لعر�� ،¥إ’ �أن �ل�صود�ن تع�مل مع

هذ√ �ل≤†صية من خÓل ��صتعد�د√ ’�صت≤�Ñل عدد منه ،ºوقد �أ�ص�Qت م�ص�د QديÑلوم��صية
عربية يف � 2007/9/28إ� ¤إن �لرFي�ص �ل�صود� Êعمر ح�صن �ل�Ñص Òو� ≥aعلى ”و�ص�طة“

FQي�ص �ملكت� Öل�صي��صي ◊رcة حم��ص خ�لد م�صعل ’�صت≤�Ñل م�Äت �لفل�صطينيÚ

وعل� ºأن م�صعل بعå
�لع�ل≤ Úعلى ج�نÑي �◊دود �’أQدنية و�ل�صوQية مع �لعر� ،¥مُ
ي†ëص¬ على �مل�ص�همة يف حل ﬁنة �لفل�صطيني .Úوق�لâ
�Qص�لة �إ� ¤لرFي�ص �ل�صود�ّ Ê
�مل�ص�د� Qإن �ل�Ñص” Òو�a ≥aو k�Qعلى ذلك ،لكن¬ تري� åإ ¤ح� Úلت�ص�و Qمع �ل≤ي�دتÚ
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�ل�صوQية و�’أQدنية cي ’ ي¶هر و�cأن¬ يز�ود عليه .“ºو�أوVص� âëمل�ص�د� Qأن م�صت�ص�Q

�لرFي�ص �ل�صود� Êم�صطفى عãم�ن �إ�صم�عيل ح�صل على ”مو�≤aة“ �مل�صوDولÚ
�ل�صوQي Úو�’أQدني Úو�أن �’ت�ص�’ت Œري ’ت�îذ �’إجر�ء�ت �لRÓمة ’�صت≤�Ñلهº
يف �ل�صود�ن.105

:IóëàŸG ·C’G ∞bƒe .O

�ملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓج ÚÄب�’أ· �ملتëد ،Iيف  ،2006/10/3عن قل≤ه�
ّ
عÈت ّ

aرو� ب�صÖÑ
�لعمي≥ على حي�� IلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥وcذلك على من ّ
�مل†ص�ي≤�ت و�أعم�ل �لعن∞ يف ب¨د�د .وق�ل âجنيفر ب�جوني�ص ،Jennifer Pagonis
�ملفوVصية يف جني∞ يف ت�رشيm íله�:
ّ
�ملتëدKة ب��صّ º

�إن ”�لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥يفت≤دون للëم�ية ويو�جهون
�ص�îصية ،وم� �Rلو� هد�k a
م�ص�cل جد ّية يف �◊�صول على بط�ق�ت هو ّية
ّ

للم†ص�ي≤�ت �مل�صتمر Iو�لتهديد و�ÿط∞ و�ل≤تل .و�أ�ص�Qت �إ� ¤أن¬ يف �أو�خر

�صهر �أيلول� /صÑتم� ،]2006] Èصل ºم�صلëون تهديد�ت مكتوبة لعدد من
�لفل�صطيني ،Úو�cن âتهديد�ت م�ص�بهة مُ�ص ّلم âيف وق� âص�ب≥ من هذ�

�لع� ،Ωو�أدت �إ ¤ح�لة من �لذعر بينه ºو Òãcمنه ºح�ول �لفر� Qنتيجة لتلك
�لتهديد�ت“.106

ويف  ،2007/5/15عÈت �ملفوVصية ،عن قل≤ه� �ل�صديد �إ�Rء �ل¶رو� ±ملعي�صية

�ل≤��صية� ،لتي يعي�صه� م�Äت �لفل�صطيني� Úملوجودين يف ﬂي� ºلوليد لÓج ÚÄعلى

�◊دود �ل�صوQية �لعر�قية .ون≤ل مرcز �أن�Ñء �’أ· �ملتëد Iعلى �صÑكة �’إنرتن âعن
ب�جوني�ص قوله��” :إن ن≤�ص �ملر�� ≥aلطÑية ◊و�‹ ’ 900ج Åيف �ملîي ºب�’إVص�aة �إ¤

’ 1,400ج Åيف �ملîيم�ت على �◊دود �ل�صوQية �لعر�قية من �ملتوقع �أن ت�صوء يف aرتI
�ل�صي∞ ن¶ر� kلدQج�ت �◊ر�� IQملرتفعة ،ب�’إVص�aة �إ� ¤لعو��ص∞ �لرملية و�لتي ت�صكل
مفوVصية �صوDون �لÓجÚÄ
خطر�� kإVص�aي  .“�kوذcرت �أن من¶م�ت �’إغ�Kة �لدولية مب� aيه� ّ

�صم íله� ب�ل�≤Ñء ب�صكل د� ºFيف �ملîي ºوذلك ’أ�ص�Ñب �أمنية .و�أVص�� âaملتëدKة
’ مُي n
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ب��ص� ºملفوVصية ب�أن �لفل�صطيني� Úلن�Rح Úمن ب¨د�د ’ يوجد له ºم�أوى �إ’ ﬂي� ºلوليد
�لذي يفت≤ر للÑنية �لتëتية �’أ�ص��صية للعي�ص .وق�ل” :âنريد �ل�صم� ìلهو’Dء �لÓجÚÄ

بدخول �صوQي� لتل≤ي �لع ،êÓولكن �مل�صكلة تكمن يف †aQص �لدول �ل�صم� ìلهº

ب�لدخول وتو� Òaلرع�ية �لطÑية له .ºنريد من �صوQي� �أو �أي بلد �Bخر ب��صتيع�به ºحتى
ت�صتوعÑه ºدولة �أخرى“.107

ون��صدت �’أ· �ملتëد Iيف  2008/10/14دول �لع� ⁄تو Òaم�أوى لنëو KÓKة �±’B

’جa Åل�صطيني ت≤طع âبه� ºل�صÑل يف �ل�صëر�ء �لعر�قية منذ م� يزيد على �صنت.Ú
وت≤ول �ملفوVصية �لعلي� ل�صوDون �لÓج� ÚÄلت�بعة لÓأ· �ملتëد� Iإن م� ي≤رب من ن�ص∞

هو’Dء �لÓج� ÚÄلذين يعي�صون يف ﬂيم Úعند �◊دود �لعر�قية �ل�صوQية يëت�جون
لرع�ية طÑية ع�جلة �أو ي�îصون �’Vصطه�د يف ح�ل عودته� ºإ� ¤لعر� .¥وق�ل �ملتëدç

ب��ص� ºملفوVصية Qون Qدموند  Ron Redmondيف مو“Dر �صëفي ”Xرو� ±ملعي�صة

ب�ملîيم◊� Úدودي� ÚصعÑة لل¨�ية وغB� Òمنة وم�صتمر Iيف �لتدهو .Qويو�ج¬ �لÓجÄون
دQج�ت حر� IQق��صية وعو��ص∞ Qملية على نëو منت¶ “.ºو�أQد ±ق�k F
” Óتدعو
�ملفوVصية جمدد�ÿ kطو�ت ع�جلة من �لÑلد�ن �لتي يكنه� �إع�د� Iلتوط Úيف �صتى �أن�ëء
�لع�.108“⁄
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á“ÉN
تر�� ≥aلوجود �لفل�صطيني يف �لعر� ¥مع نكÑة �صنة � ;1948إذ بد�أ ب†صعة � ±’Bمن
�لÓج ÚÄب�لتو�aد �إ� ¤لÓÑد .ع��ص �لفل�صطينيون –Q âع�ية �لدولة �لعر�قية خ �k aÓل�Ñقي

من�ط≥ �للجوء �لفل�صطيني ،حي�c åن âو�cلة غو çوت�ص¨يل �لÓج� ÚÄلفل�صطينيÚ
تتو� ¤إد�� IQصوDونه .ºتول âو� IQ�Rلد� ´�aلعر�قية ،بد�ية �’أمرQ ،ع�ية �لÓجÚÄ

�لفل�صطيني ،Úومن  ºKتول âترتي� Öإق�مته ºد�Fر� IصوDون �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف

و� IQ�Rل�صوDون �’جتم�عية و�لعمل.

ع�نى aل�صطينيو �لعر� ¥يف Xل �◊كوم�ت �ملتع�قÑة من Vصي≥ �ملعي�صية ،وبو�Dص

�ل�صكن ،و�’�صتãن�ء�ت و�ملر��صي� ºلتي و�� âÑcصدو� Qل≤و�ن� Úلن�Xمة ’إق�مته ºيف

�لÓÑد وم�ص�و�ته ºمن حي� åملع�ملة مع �لعر�قي.Ú

ن�ص§ �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥يف ميد�ن �ل�صي��صة وت�صكيل �’أحز�ب،

وذلك على غر� Qب�قي �ل�ص�ح�ت �لعربية �لتي تو�جد aيه� �لÓجÄون .وعمل �لعر�¥

�لر�صمي على �إ�aص�� ìملج�ل �أم�� Ωلعمل �ل�صي��صي �لفل�صطيني ب�صكل يتن��ص Öمع

توجه�ت¬ ومب� يîد Ωطري≤ة تع�طي¬ مع �ل≤†صية �لفل�صطينية بو�صفه� ق†صية قومية مرcزية.
 ،2003 áæ°S Ú°ùM ΩGó°U ¢ù«FôdG ΩÉ¶f •ƒ≤°S ó©H ,¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ≈fÉYمن

ت�صنيفهc ºمتع�ون Úمع �لن¶�� Ωل�ص�ب≥ ،وترت Öعلى ذلك �لك Òãمن عملي�ت �’عت≤�ل

و�لتنكيل و�ÿط∞ و�ل≤تل �‡ ،دaع �لك Òãمنه� ºإ� ¤لهجر Iمن �لعر� ¥لتÑد�أ �aصول

جديد Iمن �ملع�ن� Iيف ﬂيم�ت �للجوء �ل≤�رشي �◊دودية مع دول �÷و�.Q

n ⁄
تر� ¥ملو�ق∞ �لفل�صطينية و�لعربية و�لدولية �إ ¤م�صتوى مع�ن�a Iل�صطينيي �لعر�¥

وخطو IQق†صيته .ºومن هن� �مت�Rت مو�ق∞ �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لف�ص�Fل مروk�Q
ب�ملو�ق∞ �لعربية و�لدولية ب�لت≤�ص Òو�قت�رشت على وVصع �ل≤†صية يف جمرد ق�ل� Öإن�ص�Ê
يهد� ±إ ¤تîفي∞ �ملع�ن�� Iأو ترحيله� موDقت  �kدون ت≤د Ëحلول جذQية.
äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 47

ت≤رير معلوم�ت

طرح âمع�ن� Iوتهجa Òل�صطينيي �لعر� ¥بعد �’حتÓل �’أمريكي ت�ص�وk�ÒÑc ’k D

حول �أجند�ت خفية ت�صعى �إa ¤رVص حلول ل≤†صية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úمن خÓل
�إع�د Iتوطينه ºيف مه�جر جديد IيÑدوDون aيه� حي� Iبعيد� kعن تع≤يد�ت �ل≤†صية وحدود
بÓدهa ºل�صط ،Úوهو م� ي�صكل �إنه� kء ملل∞ ح≥ �لعود?I
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¢ûeGƒ¡dG
÷� 1ه�� Rملرcزي لÓإح�ص�ء �لفل�صطيني ،بي�ن �صëفي حول ��ÿص��Fص �لديوغر�aية لÓجÚÄ
�لفل�صطيني” Úمبن��صÑة �ليو� Ωلع�ملي لÓج ،“ÚÄحزير�ن /يونيو � ،2008ن¶ر:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/refugee2008.pdf

� 2لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ..¥مع�ن� Iمتو��صلة� ،ملو�Dص�صة �لفل�صطينية ◊≤و’� ¥إن�ص�ن � -ص�هد،
مذcر� Iإ� ¤لر�أي �لع�� Ωلع�ملي للتëر∑ �لع�جل ◊م�ية �لÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ،¥بÒوت،
� ،2005/5/25ن¶رhttp://www.pahrw.org/Default.asp?ContentID=31&menuID=9 :
تنت¬ “،د�Fر� IصوDون
� 3صعيد �صÓمة” ،م�أ�ص�� IلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ¥بد�أت قÑل ن�ص∞ قرن وp ⁄
�لÓج ،ÚÄمن¶مة �لتëرير �لفل�صطينية� ،2007/2/21 ،ن¶ر:
http://www.plord.org/wsh/iraq/pictures/saidpaper.htm#_ftnref10

� 4ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد “،Iمرcز
�ل≤د�ص للد��Qص�ت �ل�صي��صية� ،2009/5/23 ،ن¶ر:
http://www.alqudscenter.org/uploads/std_23-5-2009.pdf

 5عز �لدين ﬁمد∫ÓàM’G ó©H Ée ¤EG 1948 ΩÉY áÑµædG øe “IójóL ≥FÉ≤M” :¥Gô©dG ‘ ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ¿ƒÄLÓdG ،
� ،2003 »µjôeC’GلطÑعة �’أو) ،¤دم�ص≥ :مرcز �ل¨د �لعربي للد��Qص�ت� (2007 ،ص .23-22
 6هي ºãمن�´�” ،لفل�صطينيون يف �لعر� “،¥ت≤رير �أعد√ من�´� ،ملتëد çب��ص� ºللجنة �لعربية ◊≤و¥
�’إن�ص�ن� ،إKر Rي� IQللعر� ¥من � 10إ 17 ¤حزير�ن /يونيو  ،2003موقع �للجنة �لعربية ◊≤و’� ¥إن�ص�ن،
ب�Qي�ص � ،2003/6/24ن¶رhttp://www.achr.nu/rep12.htm :
7
حمود�” ،لفل�صطينيون يف �لعر�� :¥لو�قع و�مل�Bل“÷� ،معية �لفل�صطينية ◊≤و’� ¥إن�ص�ن -
ط�ّ ¥Q
��Qصد� ،ن¶ر:
http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&ﬁle=article&sid=206

� 8ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد“.I
 9موقع و�cلة غو çوت�ص¨يل �لÓج� ÚÄلفل�صطيني’� - Úأونرو�� ،ن¶ر:
http://www.un.org/unrwa/arabic/Asked/UN_Benf.htm

� 10ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد“.I
� 11ملرجع نف�ص¬.
ﬁ 12مد �ملëمديa ،ل�صطينيو �لعر� ¥بّ Ú
aكي cم��صة ،م�ذ� ي�صتهد ±ق�نون �للجوء �ل�صي��صي يف
�لعر� ?¥جملة � ،IOƒ©dGلعدد �لر�بع و�لع�رشون� ،ل�صنة �ل�ãنية� ،أيلول� /صÑتم.2009 È
� 13لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ..¥مع�ن� Iمتو��صلة ،مو�Dص�صة �ص�هد.
14
حمود ،مرجع �ص�ب≥.
ط�ّ ¥Q
� 15ملرجع نف�ص¬.
 16هي ºãمن�´ ،مرجع �ص�ب≥.
17
حمود ،مرجع �ص�ب≥.
ط�ّ ¥Q
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 18معت�ص ºحم�د� ،IلÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥ي�صتعيدون م�ص�هد �لنكÑة �’أو ،¤موقع �لن�ÖF
ح�ص� Ωخ†رش� ،ن¶رhttp://www.hussamkhader.org/oldsite/internal/maqal/21.htm :
19
حمود ،مرجع �ص�ب≥.
ط�ّ ¥Q
� 20ملرجع نف�ص¬.
 21هي ºãمن�´ ،مرجع �ص�ب≥.
22
حمود ،مرجع �ص�ب≥.
ط�ّ ¥Q
� 23ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� “،¥مرcز �ل≤د�ص للد��Qص�ت �ل�صي��صية،
� ،2005/5/1ن¶ر:
_http://www.alqudscenter.org/Arabic/pages.php?local_type=128&local
details=2&id1=353&menu_id=8&country_id=17&cat_id=2

� 24لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ،¥مو�Dص�صة �ص�هد ،و�ن¶ر� :صعيد �صÓمة” ،م�أ�ص�� IلÓجÚÄ
�لفل�صطيني Úيف �لعر�.“¥
� 25ملرجع نف�ص¬.
� 26ملرجع نف�ص¬.
� 27ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد“.I
� 28ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�“.¥
� 29ملرجع نف�ص¬.
 30عÓء ن�ي∞ �÷Q�Ñينa” ،ل�صطيني �لعر� ¥ب� Úملوت و�ل�صت�ت “،جريد� ،¿óªàŸG QGƒ◊G Iلعدد ،1822
� ،2007/2/10ن¶رhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88245 :
� 31لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ،¥ب�ح åللد��Qص�ت� ،2005/4/23 ،ن¶ر:
http://www.bahethcenter.org/arabic/beladona/refurees/refugees-in-iraq.htm

� 32ملرجع نف�ص¬.
� 33ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�“.¥
� 34أحمد �أبو �صÓل” ،م�ص�Qيع توط� ÚلÓج� ÚÄلفل�صطيني Úيف �لعر� ،“¥مرcز �لعود� Iلفل�صطيني،
لندن�c ،(1) IOƒ©dG ≥MÓe á∏°ù∏°S ،نون �ل /Ê�ãين�ير .2000
c 35م�ل �ل≤�ص” ،Òم�ص�Qيع توط� Úلفل�صطيني Úيف � ،“êQ�ÿموقع �÷زير.Iن� ،2008/1/2 ،âن¶ر:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BB7C7085-03F9-4EF1-9C34-DECC6E267036.htm

� 36ملرجع نف�ص¬.
� 37أحمد �أبو �صÓل ،مرجع �ص�ب≥.
� 38ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد“.I
 39موقع aل�صطينيو �لعر� ،¥مل�îص لÓنته��cت �لتي تعرVص له� �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف
�لعر�� ،¥ن¶ر:
http://www.paliraq.com/index.php?option=com_content&task=category&sectioni
d=12&id=21&Itemid=54

� 40ملرجع نف�ص¬.
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� 41أحمد �ليو�ص∞¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG É¡d ¢Vô©J »àdG äÉcÉ¡àf’G ¢üî∏e :äƒŸGh äÉà°ûdG ÚH ¥Gô©dG ƒ«æ«£°ù∏a ،
� ،á«ØFÉ£dG äÉ«°û«∏ŸGh ∫ÓàM’G äGƒb …ójCG ≈∏YلطÑعة �’أو÷) ،¤نة �لد ´�aعن ع≤يد� Iأهل �ل�صنة -
aل�صط� (Úص .145
 ’” 42مفر “،ت≤رير ملن¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص عن �أوVص�´ �لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر�،¥
� ،2006/9/9ن¶رhttp://www.hrw.org/ar/reports/2006/09/09 :
� 43ملرجع نف�ص¬.
� 44ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد“.I
� 45لعر�Q� :¥تك�ب �نته��cت ◊≤و’� ¥إن�ص�ن Vصد �لÓج� ÚÄلفل�صطيني ،Úت≤رير �ص�د Qعن من¶مة
�لعفو �لدولية � -أمن�صتي� ،2007/10/1 ،ن¶ر:
http://ara.amnesty.org/library/index/araMDE140302007

 46جريد ،§°ShC’G ¥öûdG Iلندن.2009/4/6 ،
� 47أين �له��صمي� ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ،¥جريد� ،á°SÉ«°ùdG Iلكوي.2009/7/28 ،â
 48معت�ص ºحم�د� ،IلÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥ي�صتعيدون م�ص�هد �لنكÑة �’أو.¤
� 49أنو� Qل�صيخ�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ..¥مل�ذ� �’Bن??“ ،موقع aل�صطينيو �لعر�� ،¥ن¶ر:
http://www.paliraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1711&It
emid=49

 ’” 50مفر “،من¶مة هيومن �Qيت�ص ووت�ص.2006/9/9 ،
� 51ملرجع نف�ص¬.
� 52ملرجع نف�ص¬.
� 53ملرجع نف�ص¬.
� 54أين �له��صمي ،مرجع �ص�ب≥.
� 55أحمد �ليو�ص∞÷) ،äƒŸGh äÉà°ûdG ÚH ¥Gô©dG ƒ«æ«£°ù∏a ،نة �لد ´�aعن ع≤يد� Iأهل �ل�صنة a -ل�صط(Ú
�ص .139-138
The International Middle East Media Center- IMEMC, 14/2/2007, see: 56
http://www.imemc.org/index.php?obj_id=53&story_id=47012

 57جريد ،»Hô©dG ¢Só≤dG Iلندن.2007/1/18 ،
 58من¶مة �لعفو �لدولية ،مرجع �ص�ب≥.
59
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60
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� 61ص�د� ¥أبو �ل�صعود�” ،لÓجÄون �لفل�صطينيون يف �لعر� ¥وQحلة �ل åëÑعن من�يف جديد“.I
� 62ملرجع نف�ص¬.
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äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 51

ت≤رير معلوم�ت
 �مل�أ�ص�وية± �ل¶روÚ ب¥�ل�صطينيو �لعرa :دي�دR�  يفºص�´ ت�صوء و�أعد�دهV ”�’أو،يR� م�هر حج65
: �ن¶ر،2009/3/12 ، �لفل�صطينيIز �لعودc“ مر، �ل¨رب¤ �إIو�لهجر
http://www.prc.org.uk/index.php?module=news&id=8c7ce22d804563f5ccf3d786
29951967&offset=

: �ن¶ر،2008/3/24 ، و��ص- �ء �ل�صعوديةÑ�لة �’أنc و66
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=539256

“.¥�ون �لفل�صطينيون يف �لعرÄجÓ ”�ل، �أبو �ل�صعود¥ �ص�د67
.≥ مرجع �ص�ب، من¶مة �لعفو �لدولية68
: �ن¶ر،2009/8/5 ، �لفل�صطينيIز �لعودc مر69
http://www.prc.org.uk/index.php?module=centre_news&id=f0617f35429293694c
d9c2121fb21820&offset=

“.I عن من�يف جديدåëÑحلة �لQ و¥�ون �لفل�صطينيون يف �لعرÄجÓ ”�ل، �أبو �ل�صعود¥ �ص�د70
.2009/4/6 ،è«∏ÿG 71
.2007/2/13 ،IÉ«◊G 72
.2006/9/9 ،�يت�ص ووت�صQ “ من¶مة هيومن، ”’ مفر73
.¬ �ملرجع نف�ص74
.2007/2/13 ،IÉ«◊G 75
.2006/3/29 ، لندن،IÉ«◊G I جريد76
: �ن¶ر،2006/4/11 ،�a�ء �لفل�صطينية – وÑ�لة �’أنc و77
http://www.wafa.pna.net/body.asp?id=839

.2006/9/9 ،�يت�ص ووت�صQ “ من¶مة هيومن، ”’ مفر78
.¬ �ملرجع نف�ص79
.2007/1/24 ،وتÒ ب،πÑ≤à°ùŸG I جريد80
.2008/8/2 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 81
.2009/4/6 ،�تQ� �’إم،è«∏ÿG I جريد82
.2009/4/22 ،»Hô©dG ¢Só≤dG 83
: �ن¶ر،2005/6/1 ،ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر84
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2005/31_5_05_1.htm

.¬ �ملرجع نف�ص85
.2005/6/2 ،è«∏ÿG 86
: �ن¶ر،2006/3/22 ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر87
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/dailynews/2006/mar06/22_3/
details7.htm#3

.2006/5/11 ، دبي،¿É«ÑdG I جريد88
52

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

¥�ون �لفل�صطينيون يف �لعرÄجÓ�ل
: �ن¶ر،2006/11/13 ،ΩÓإعÓز �لفل�صطيني لc �ملر89

http://www.palestineinfo.info/Ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m
9rUxJEpMO%2bi1s7KiVu8I1ZQ23LoliJuy44ImJqw8FPJjW4dN5elTpSu4lq3y
URKs5WiUaFLQXZ%2fMETXMS8YaOd8VUzwWez5xlTC7x4Q2StgorVSMNkU1q9Mh8%3d

.2006/12/21 ،�تQ� �’إم،OÉ–’G I جريد90
.2007/3/17 ،¿É«ÑdG 91
.2006/12/15 ،رينëÑ �ل،ΩÉjC’G IójôL 92
.2007/1/23 ،¿É«ÑdG 93
94
.2007/2/8 ،عم�ن
ّ ،Qƒà°SódG Iجريد
.2009/3/29 ،Qƒà°SódG 95
.¬°ùØf ™LôŸG 96
.2006/9/9 ،�يت�ص ووت�صQ “ من¶مة هيومن، ”’ مفر97
.¬ �ملرجع نف�ص98
.2006/3/31 ، لندن،§°ShC’G ¥öûdG I جريد99
.2006/3/21 ،è«∏ÿG 100
101
.2006/4/12 ،عم�ن
ّ ،ó¨dG Iجريد
http://www.hrw.org/ar/news/2006/04/06 : �ن¶ر،2006/4/6 ،�يت�ص ووت�صQ  هيومن102
.2006/9/9 ،�يت�ص ووت�صQ “ من¶مة هيومن، ”’ مفر103
: �ن¶ر،2006/10/15 ،48  موقع عرب104
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=40293

.2007/9/29 ،IÉ«◊G 105
http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=102946 : �ن¶ر،2006/10/3 ،�a�لة وc و106
http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=50658 : �ن¶ر،2007/5/15 ،�a�لة وc و107
: �ن¶ر،2008/10/14 ،RويرتQ �لةc و108
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE49D0QB20081014

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe 53

