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عليهم  سلباً  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مبفوضية 
مؤهلني  غري  جعلهم  إذ  عليه  ُيحَسدون  ال  وضع  يف  ووضعهم 
املفوضية عىل  التي تنظمها  التوطني  إعادة  برامج  لالستفادة من 
بطلبات  يتقدموا  أن  عليهم  كان  ذلك،  من  وبدالً  واسع.  نطاق 
لجوء فردية، وغالباً كانوا ال ُيعرَّفون عىل أنهم الجئون سياسيون 
أو حتى معدومي الجنسية. ويعني ضعف الفلسطينيني القانوين 
التي مُتَنح لالجئني اآلخرين مبا يف  أنَّهم قد ُيحرَمون من الحامية 

ذلك ما يخص إعادة التوطني. 

الخالصة
األحوال  كل  يف  استثنائياً  الفلسطينيني وضعاً  الالجئني  ُيَعدُّ وضع 
ومأسستها.  نطاقها  واتساع  تهجريهم  بطول  قضيتهم  تنفرد  إذ 
ومع ذلك، ميكن لوضعهم هذا أن يقدم لنا دروساً قّيمة ال سيام 

عندما يتعلق األمر بإعادة التوطني.

فحسب  التوطني  إعادة  حل  يخفق  مل  الفلسطينيني،  حالة  ويف 
بل مل ُينَفّذ أصاًل. ويف حني أنَّ معارضة الالجئني الشديدة إلعادة 
التوطني كانت مدفوعة مبخاوف سياسية، مل تكن األجواء مواتية 
بسبب إخفاق عامل اإلغاثة اإلنسانية الدوليني يف التعامل معهم 
شعور  الفلسطينيني  الالجئني  متلَّك  أن  النتيجة  وكانت  مبارشًة. 
الالجئني  عالقات  توتر  إىل  أدى  ما  والشك  الثقة  بعدم  دائم 

باألونوروا بصفة خاصة واألمم املتحدة بصفة عامة.

الفلسطينيني  وترجع أسباب الشك الذي ساور كثري من الالجئني 
الحل.  دميومة  من  املتصورة  التداعيات  إىل  التوطني  إعادة  نحو 

ليس  الفلسطينيون  الالجئون  به  يشعر  الذي  الشعور  وهذا 
نظراً ألنَّ كثرياً من مجموعات الالجئني ما زالت تفضل  استثنائياً 
العودة عىل أي حلول أخرى. ويف نهاية املطاف، إذا كان الالجئون 
ح  املرجَّ غري  فمن  ديارهم،  إىل  العودة  يف  يرغبون  الفلسطينيون 
كثرياً أن يتبنوا التدابري التي يخشون من أن تكون سبباً يف تقويض 
يستحق   ، َثمَّ ومن  األصلية.  ديارهم  إىل  عودتهم  عىل  قدرتهم 
األمر استكشاف سبل جديدة إلعادة بناء ’الحلول الدامئة الثالثة‘ 
القضية  وتوضح  والقلق.  الخوف  هذا  حدة  تخفيف  أجل  من 
الفلسطينية أنَّه إذا كان من املمكن وضع وتصميم برنامج إلعادة 
فعندئِذ  العودة،  إمكانية  عىل  سلباً  يؤثر  أال  شأنه  من  التوطني 

تقبله.  للفلسطينيني  ميكن 

لألمم  السامية  املفوضية  أنَّ  ذكره  الجدير  من  القول،  وخالصة 
العودة  بشدة  تؤيد  زالت  ما  نفسها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
الطوعية كحل دائم لجميع الالجئني، وال تنظر إلعادة التوطني يف 
بلد ثالث إال كمالذ أخري بعد استنفاد الحلني اآلخرين. وبناًء عىل 
هذا، فإنَّ متطلبات الفلسطينيني تتامىش متاماً مع األمم املتحدة.

a.e.irfan@lse.ac.uk آن عرفان 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف قسم التاريخ الدويل، كلية لندن 
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إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية
أغاتا بواشتوك 

 ال شك يف أنَّ إقرار قانون إعادة توطني البولندي وإقامة الهيئات املختلفة املرتبطة به قد مثَّل استجابة 
غري مسبوقة للتحدي الذي يواجه الهجرة الجامعية يف اململكة املتحدة. 

بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية يف عام 1945، كان من الواضح 
أنَّ القوات والالجئني البولنديني يف الخارج لن يتمكنوا من العودة 
مسؤولية  الربيطانية  الحكومة  تولت  وبذلك  األصلية،  بالدهم  إىل 
التوطني  إعادة  فيالق  تأسيس  يف  خطوة  أول  ومتثلت  رعايتهم. 
مليون  ربع  من  أكرث  مع   للتعامل   1946 مايو/أيار  يف  البولندية 
لن  أنَّهم  لهم  تبني  ن  ممَّ الغربيني  للحلفاء  داعم  بولندي  جندي 
إىل  املساعدة  َمت  ُقدِّ هنا  ومن  ديارهم.  إىل  العودة  من  يتمكنوا 
خالل  من  بالدهم  خارج  العاملني  أيضاً  والطيارين  الجنود  هؤالء 
هذه الفيالق للبقاء يف اململكة املتحدة واالستيطان بها وبدء حياتهم 

املدنية الجديدة هناك. وكان القصد من الخدمة يف الفيالق توفري 
الفرص من أجل اإلبقاء عليهم وتعليمهم، وُأبرَِم اتفاق مع النقابات 
العاملية الربيطانية يقيض بعدم السامح بتوظيف البولنديني إال إذا 
كانوا من فيالق إعادة التوطني البولندية عىل أن تكون وظائفهم يف 

الفئات التي توافق عليها وزارة العمل. 

لعام 1947 يف  البولندي  التوطني  إعادة  قانون  من  الهدف  ومتثل 
إعادة توطني الالجئني السياسيني يف اململكة املتحدة يف وقت كانت 
فيه البالد عىل شفري تضخم األعداد السكانية لعدة أسباب، طبعاً 
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أهمها الهجرة. ومبوجب هذا القانون ُسِمح لالجئني البولنديني يف 
اململكة املتحدة الحصول عىل الوظيفة ورواتب التعطل عن العمل 
الدوائر  مختلف  مسؤوليات  القانون  هذا  د  حدَّ كام  )البطالة).  
والتعليم  التقاعد  ورواتب  الصحية  الخدمات  توفري  يف  الحكومية 

لجميع هؤالء البولنديني. 

أنَّه واحد من أهم  ُاعترِبَ عىل  القانون ترحيباً يف الربملان إذ  ولقي 
الدولة ألنَّه غريَّ االتجاهات ومواقف األشخاص نحو  ما صدر عن 
ن القانون البولنديني  األجانب الذين وصلوا إىل هناك وقتها. ومكَّ
العاملة  توفري  يف  واملساهمة  املتحدة  اململكة  يف  االندماج  من 
ومع  الحرب.  من  االستشفاء  الربيطاين ويف  االقتصاد  من  املطلوبة 
انتهاء عام 1949، بلغ عدد املعاد توطينهم من الجنود البولنديني 
وعوائلهم 150 ألفاً يف اململكة املتحدة وما زال أبناؤهم وأحفادهم 
املتحدة  اململكة  يف  البولندي  املجتمع  من  األكرب  الجزء  ميثلون 
أنَّهم  البولنديون  أثبت  الوقت،  مرور  ومع  حالياً.  اليوم  املوجود 
وأصبح  الربيطاين  االقتصاد  بناء  إعادة  يف  متفانون  مساهمون 
مجموعات  من  مزدهرة  رشيحة  أكرث  بذلك  البولنديون  الالجئون 

الالجئني يف اململكة املتحدة.

وكانت تلك املرة األوىل يف تاريخ الهجرة يف اململكة املتحدة التي 
ُيَسنُّ بها هذا النوع من القوانني بحيث يكون موجهاً متاماً وحراً 
القانون قضية مفادها أنَّ توفري  عىل مجموعات الالجئني. وأثبت 
أن  ميكن  الالجئني  لحاجات  اإليجابية  واالستجابة  الكافية  املوارد 

تسهل عملية الدمج يف املجتمع املضيف إىل درجة كبرية. 

تضمنت  جداً  كبرية  جهود  ُبِذلَت  القانون  هذه  كواليس  ووراء 
إنشاء مخيامت إعادة التوطني البولندية. واستخدمت املعسكرات 

السابقة للجيش وسالح الجو لتكون سكناً مؤقتاً للقوات البولندية 
ُوزَِّع ما  وعائالتهم. ومع حلول شهر أكتوبر/ترشين األول 1946 
أنحاء  البولنديني يف 265 مخياًم يف  الجنود  من  ألفاً  يقارب 120 
إحضار  من  هؤالء  متكن  السنني،  مرور  ومع  املتحدة.  اململكة 
العدد  ليصبح  إليهم  لالنضامم  بريطانيا  إىل  وعائالتهم  زوجاتهم 
ُأقيَمت عىل  قد  املخيامت  وكانت  ألفاً.   249 بعد  فيام  اإلجاميل 
العموم يف أماكن نائية يف أكواخ  نيسن أو غريها من دور اإليواء 
عائلة  من  أكرث  يؤوي  منها  واحد  كل  كان  التي  الجودة  سيئة 
خالل  من  والتدفئة  الكهربائية  باإلنارة  األكواخ  وُزوَِّدت  واحدة. 
مدافئ االحرتاق البطيء لكّن التهوية والضوء الطبيعيني كانا يف 
حالة سيئة. ومع ذلك، كانت تلك املخيامت بالنسبة للجيل األول 
من البولنديني رمزاً لالستقرار وبالنسبة للجيل الثاين منهم بقيت 

يف ذاكراتهم عىل أنَّها أماكن سعيدة مفعمة بالحرية.

الجدد  الالجئون  يحتاجها  التي  األساسية  الخدمات  إىل  وإضافة 
والخدمات  االجتامعي  والرفاه  والصحة  السكن  ناحية  من 
عىل  متزايد  طلب  هناك  كان  والتوظيف  األساسية  االجتامعية 
بتمويل  البولنديني  تعليم  لجنة  أقيمت  عام 1947  التعليم. ويف 
من الربملان نفسه. وكان الهدف األسايس من هذه اللجنة متكني 
البولنديني من االندماج يف املدارس الربيطانية واملهن الربيطانية 
ثقافتهم  عىل  املحافظة  تجاه  الفطرية  برغبتهم  املساس  دون 
ذلك  وتضمن  وأدبه”.1  البولندي  بالتاريخ  ومعرفتهم  البولندية 
العيش  اإلنجليزية وبطريقة  باللغة  لهم  الكافية  املعارف  تقديم 
الربيطانية أيضاً وذلك من خالل التعليم يف املؤسسات الربيطانية 
املتحدة  اململكة  يف  إما  التوطني  إعادة  نحو  إلعدادهم  املناسبة 

أو يف الخارج.

اللجنة مبليون جنيه إسرتليني  الثانوية لهذه  رَت املروفات  وُقدِّ
-1948 عامي  بني  ارتفعت  ثم  إنشائها  من  األوىل  السنة  خالل 

سنوات  سبع  وخالل  إسرتليني.  جنيه  ونصف  مليون  إىل   1949
اللجنة تسعة  بلغ إجاميل مروفات  إنشائها  تاريخ  ونصف من 

ماليني جنيه إسرتليني.

القادمني كانت خربة  بالنسبة للجيل األول من  أنَّه  وال غرابة يف 
االستيطان صعبة وأكرث طوالً من املتوقع. أما بالنسبة للبولنديني 
الشباب فكان التكيف والدمج، بل االندماج الكامل يف املجتمع 
الربيطاين، عملية طبيعية فطرية وال شك أنَّ توفري التعليم يف هذا 
اإلطار كان له فائدة عظمى. وأصبح تعلم اللغة اإلنجليزية الخطوة 
األساسية التي ال بد من اتخاذها نحو تحقيق هذا الحلم الطموح. 

الداخلية عن قبول طلبات  أعلنت وزارة  ومنذ مارس/آذار 1948 
ُمِنحوا  الذين  السابقني  البولنديني  الجنود  الربيطانية من  الجنسية 

كوخ نيسن يف مخيم حديقة نورثويك العامة، بني أصاًل عام 1943 كمستشفى أمرييك ميداين وتستخدمه 

فيالق إعادة التوطني البولندية منذ عام 1947. 
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البولنديون  أصبح  املطاف،  نهاية  ويف  الربيطانية.  الجنسية  حق 
الربيطاين وكذلك متكن  االقتصاد  بناء  إعادة  مساهمني متفانني يف 
تأسيس  من  العايل  أو  الثانوي  التعليم  عىل  منهم  حصلوا  الذين 
العمل  سوق  يف  أحياناً  واجتامعية  مادية  منفعة  ذات  مناصب 
الربيطاين وانتهجوا مهناً ناجحة. وشيئاً فشيئاً مع مرور الوقت تبني 
أنَّ اختالف ثقافاتهم وتقاليدهم وتشاركهم يف األمل والصدمة التي 
تسببت بها خربتهم يف الحرب أصبحت فيام بعد من األسس التي 
املحلية  املجتمعات  بناء حياتهم يف  املطاف يف  نهاية  ساهمت يف 
هناك. وبذلك، كان هدف اللجنة بتبني املنفيني البولنديني وتقديم 
حياة جديدة لهم قد تحقق تدريجياً. وكام تقول إحدى املقاالت 

يف الصحف املحلية يف تلك الفرتة الزمنية “رمبا يختلفون مبقوماتهم  
وتاريخهم املايض، لكّن هذا االختالف نفسه هو الذي أقيمت عليه 

املجتمعات املشرتكة للمدينة”.2 

caucor@hotmail.com أغاتا بواشتوك 
 محارضة يف التاريخ، الجامعة البولندية يف الخارج يف لندن، 
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إعادة التوطني: أين الدليل وما االسرتاتيجية؟
أليكساندر بيتس

ع  عند الحديث عن إعادة التوطني، ُيالَحُظ أنَّ هناك ضعفاً شديداً يف تحديد األهداف والغايات التي ُيتوقَّ
من إعادة التوطني تحقيقها، يرافقه ضعف يف قياس النتائج املتحققة منها. ولتفعيل إعادة التوطني، ال بد 

من أن تقوم عىل قاعدة قوية من األدّلة وال بد من تحسني مستوى التنسيق الدويل.
إعادة التوطني واحدة من مجاالت سياسات اللجوء التي مل ُيسلَّط 
كثري من الضوء عليها، إذ غالباً ما ُينَظر إليها عىل أّنها عملية خريية 
يف أساسها وأنَّها وسيلة تعزز من إميان البلدان البعيدة ومنظامت 
التاريخية  األهمية  ورغم  الفرق‘.  ’تصنع  بأنَّها  املدين  املجتمع 
الرئيسية  البلدان  يف  التوطني  إعادة  بها  حظيت  التي  والثقافية 
التي تعيد توطني الالجئني فيها كالواليات املتحدة األمريكية وكندا 
وأسرتاليا، ما زال الغرض من إعادة التوطني ونتائجه املتوخاة غائبني 

عن معظم النقاشات أو الدراسات.

ظهرت  األوروبية  التوطني  إعادة  سياسات  من  كثري  الواقع،  ويف 
مؤخراً كاستجابات لحظية مرتجلة ’ألزمة‘ اللجوء األوروبية، ومن 
أمثلة ذلك توسيع اململكة املتحدة لتغطية خطتها املتعلقة بإعادة 
نقل األشخاص املستضعفني لتضمن 20 ألف سوري، ومل يأت ذلك 
الطفل  رفات  صورة  ظهور  وهو  فقط  واحد  لسبب  إال  اإلجــراء 
الالجئ السوري آالن كردي عىل جميع الصفحات األوىل للصحف 
الربيطانية، إذ بعد يوم واحد من نرش تلك الصور أصبحت إعادة 

التوطني حاًل.

ومن األمور الغريبة الغموُض الذي يعرتي تحديد الغرض من إعادة 
مستداماً   وحاًل  للحامية  أداة  تكون  أن  بها  ُيفرتَض  التي  التوطني 
يف  وللمساعدة  األخرى  الدامئة  الحلول  لتعزيز  اسرتاتيجياً  وسبياًل 
التشارك باألعباء وتحقيق التضامن الدويل. لكنَّ أثر إعادة التوطني 
يكاد ال يخضع ألي قياس كان نسبًة ألي غرض من األغراض املفرتضة 

به أن يحققها ألنَّ األهداف واألغراض املرجوة من إعادة التوطني 
غري محددة بدقة، وهذا بدوره مينع من وجود أي معيار أو أداة 
إزاء مامرساتها يف  للقياس ميكن عىل ضوئهام مساءلة الحكومات 
التوطني. إذن، ال  التوطني كام مينع قياس ما تحققه إعادة  إعادة 
إعادة  تسويغ  يف  كبرية  تحديات  السياسيون  يواجه  أن  يف  غرابة 

التوطني لدوائرهم االنتخابية.

سبب  إىل  ُتلِمح  التي  االستفزازية  الحقائق  بعض  بالفعل  وهناك 
إال  تتاح  ال  ما  دامئاً  التوطني  إعادة  أنَّ  أولها  غ  املسوَّ القلق  إثارة 
لبعض الناس دون غريهم بنسبة تقل عن 1% من الالجئني يف العامل. 
كام أنَّها ليست الحل الذي يسعى له غالبية األشخاص ومثال ذلك 
ألف  مائة  عددهم  البالغ  السوريني  الالجئني  من  تقريباً   %70 أنَّ 
لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  معهم  تواصلت  والذين 
لغايات إعادة توطينهم يف كندا يف أواخر عام 2015 أفادوا أّن إعادة 
التوطني يف كندا مل تكن رغبتهم. وهذا ما يشري إىل تخلخل ترتيبات 
توفري املوارد ألننا نرف قرابة 135 دوالراً أمريكياً عىل كل الجئ 
يف العامل الغريب لقاء دوالر أمرييك واحد فقط نرفه عىل كل الجئ 

يف املناطق النامية من العامل.1

إذن، ملاذا تحافظ الدول الغربية عىل خيار إعادة التوطني؟ وملاذا 
تكون إعادة التوطني الطريقة االفرتاضية التي تستخدمها دولة مثل 
الواليات املتحدة األمريكية لدعم الالجئني؟ يف الواقع، هناك عدة 
إجابات لهذين السؤالني، بعضها يتعلق بثقافة دولة إعادة التوطني 
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