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رفض إعادة التوطني :حالة الفلسطينيني
آن عرفان

غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطني الفلسطينيني مدفوعاً مبخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه
أهمية إرشاك الالجئني مبارشة عند وضع حلول دامئة.
عىل مدى أكرث من سبعة عقود من التَّهجري واسع النطاق ،كان
مام اتفق عليه الفلسطينيون اتفاقاً جامعياً معارضتهم الثابتة
إلعادة التوطني كحل دائم ألزمتهم .فقد رفضت القواعد الشعبية
ثم منظمة التحرير الفلسطينية أي اقرتاح بإعادة التوطني يف
ومن َّ
بلد ثالث عىل أساس َّأن ذلك الحل سيق ِّوض حقوق الفلسطينيني
السياسية والوطنية كشعب ،ورفضت كذلك االندماج يف املشابهة
الدول املضيفة.

ظلت رغبة الفلسطينيني يف العودة قوية مستند ًة يف ذلك إىل
تأييد األمم املتحدة الرسمي لحق العودة من خالل القرار .194
وتعالت األصوات املنادية بتفعيل هذا الحق الذي أصبح محور
الخطاب السيايس الفلسطيني ،وما زال القرار  194الصيحة
الشعبية الفعالة التي تنادي بها أصوات الفلسطينيني اليوم.
وأثارت ترصيحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف 2012
غضب الفلسطينيني يف الشتات عندما قال إ َّنه عىل استعداد
للتخيل عن حقه يف العودة إىل مدينة صفد مسقط رأسه.

فس اعرتاض الالجئني الفلسطينيني املحموم عىل إعادة التوطني
ُي َّ
بتمسكهم الكبري بحق العودة الذي كان وما زال من أهم املبادئ
املحورية للحركة الوطنية الفلسطينية منذ عام  1948عندما
غادر كثري من الالجئني الفلسطينيني ديارهم معتقدين أ َّنهم
سيعودون إليها قريباً ،ونتيجة لذلك االعتقاد ،مل يأخذوا معهم
إ َّال قلي ُال من مقتنياتهم .ومع َّأن األحداث عىل أرض الواقع قضت
متاماً عىل هذه الخطط املبارشة ،مل يفقد الفلسطينيون األمل
يف احتاملية عودتهم يف املستقبل .بل عىل العكس من ذلك،

وينبغي أن ُتفهَم معارضة الفلسطينيني إلعادة التوطني ضمن
هذا السياق .فإعادة التوطني كحل دائم يتعارض ضمناً مع حق
العودة .ويخىش كثري من الالجئني الفلسطينيني ،ألسباب ُمح َّقة
يف بعض األحيان ،من وجود دوافع سياسية وراء خطط إعادة
التوطني أو من أن تكون قد ُو ِض َعت خصيصاً لتقويض قضيتهم
السياسية ’بحلها‘ نهائياً وإىل األبد .وهكذا مل ُي َ
نظ ْر أبداً إىل إعادة
خالص أل ّنه دامئاً ما يكون مصطبغاً
التوطني عىل أ َّنه ٌ
حل إنسا ٌين
ٌ
ورسخت منظمة التحرير الفلسطينية هذا
بالصبغة السياسيةّ .
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العداء واسع االنتشار يف مؤسساتها إزاء إعادة التوطني وذلك َّأن هذا الحل هو األنسب لالجئني الفلسطينيني يف ضوء رفض
باتخاذ موقف رسمي معارض ألي خطة دولية تسعى إىل إدماج إرسائيل تشجيع عودتهم .وكان ُيع َت َقد َّأن عملية إعادة توطني
الالجئني الفلسطينيني يف البلد املضيف أو إعادة توطينهم يف الالجئني الفلسطينيني يف جميع أنحاء العامل العريب ستكون
بلد ثالث.
واضحة املعامل ومبارشة ملا بينهم من عالقات وروابط لغوية
وثقافية مشرتكة.

إخفاق إعادة التوطني

ازدادت مقاومة الالجئني الفلسطينيني إلعادة التوطني بسبب
تصورهم ارتباط إعادة التوطني مبنظومة األمم املتحدة .فكثري
من الالجئني الفلسطينيني يش ِّككون بنوايا املجتمع الدويل عىل
العموم واألمم املتحدة بصفة خاصة إذ ينظرون إليهام عىل أنهام
ينحازان إلرسائيل .ومل تفلح الربامج التي وضعتها األمم املتحدة
بهدف غري رسمي يتمثل يف تسهيل عملية إعادة التوطني فلم
ُته ِّدئ هذه املخاوف.
ويف العقد األول بعد عام  ،1948ر ّكزت األمم املتحدة عىل
محاولة إعادة توطني الالجئني الفلسطينيني يف الدول املضيفة
(العربية) أو يف بلدان ثالثة (عاد ًة ما ُيت ََخيل أ َّنها بلدان عربية
أيضاً) .وجاء هذا الحل متاشياً مع التفضيل الدويل يف الفرتة التي
تلت الحرب إلعادة التوطني عىل العودة .وباإلضافة إىل ذلك ،بدا

وعىل الصعيد العاملي ،كانت الواليات املتحدة األمريكية
واململكة املتحدة تحبذان هذا الخيار ومتيالن إليه .واتسم ذلك
بأهمية كبرية َّ
ألن الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة
كالهام كانتا املشجعتان واملمولتان الرئيسيتان لوكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن
(األونوروا) التي ُأ ِّس َست يف  1949باعتبارها هيئة متخصصة يف
األزمة الفلسطينية .ويف حني كان تركيز هذه الوكالة منصباً يف
املقام األول عىل اإلغاثة ،بدأت يف خمسينيات القرن املايض تركز
أكرث عىل وضع خطط أوسع نطاقاً إلعادة توطني الفلسطينيني.
وتشري كلمة ’تشغيل‘ الواردة يف اسم هذه الوكالة إىل َّأن عملها
يرتكز يف وضع خطط عمل تهدف إىل تسهيل عملية االندماج
املحيل لالجئني والتنمية االقتصادية .ويف عام  ،1952سمحت
الجمعية العمومية لألمم املتحدة لألونوروا بتمويل إعادة
آن عرفان

جدارية يف مخيم لالجئني الفلسطينيني يف الضفة الغربية تطالب بحق العودة.
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الدمج لغاية تحقيق الهدف املحدد وهو إعادة دمج الالجئني يف مخيلتها وهو تسهيل إعادة التوطني ،جعلت العوامل املالية
ً1
والسياسية تحقيق ذلك الحل مستحيال.
الفلسطينيني خارج فلسطني.

لكنَّ هذه الخطط ُقو ِب َلت باملعارضة والرفض الشديدين إعادة التوطني الفردي

ص ًة
عارضت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة إعادة التوطني ُم ِ َّ
عىل َّأن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مل
تت َ
نب هذا الخيار ملصلحة الفلسطينيني .وتستند منظمة التحرير
الفلسطينية يف معارضتها إلعادة التوطني إىل مخاوف من أنَّ
إعادة التوطني ستفتت الشتات الفلسطيني وتقوض حقوقهم
الوطنية الجامعية كشعب .وبحسم شديد ،طلبت منظمة
التحرير الفلسطينية من فرادى الفلسطينيني االمتناع عن التقدم
بطلبات اللجوء يف الغرب خوفاً من َّأن أياً من هذه التحركات
قد متكن من االلتفاف عىل حق العودة بإعادة التوطني ’من
الباب الخلفي‘.

من الالجئني الفلسطينيني أنفسهم .وعندما انتبه الالجئون
الفلسطينيون إىل َّأن هذه الخطط تفرتض لهم مستقب ًال
خارج فلسطني ،رفضوا رفضاً قاطعاً االنصياع لهذه الخطط أو
املشاركة فيها .وكان تعنتهم هذا إضاف ًة إىل التكلفة الباهظة
املرتتبة عىل تنفيذ خطط األونروا دافعاً لها للتخيل يف نهاية
األمر عن برنامجها ُمح ِّول ًة تركيزها إىل التعليم وذلك يف أواخر
خمسينيات القرن املايض .ومع ذلك ،دام تأثري هذه الخطط
واستمر أطول بكثري من مدتهاَّ ،
وظل إعادة التوطني املصدر
الرئييس للتوتر والشك يف عالقة الالجئني باألونوروا .وما ذاك
سوى مثال مب ِّكر للرضر الدائم الذي ميكن أن يحدث عندما
يخفق التخطيط اإلنساين يف منح توقعات الالجئني االهتامم
ومع ذلك ،سعى كثري من الفلسطينيني الفرديني بنجاح للحصول
الكايف.
عىل إعادة التوطني يف بلد ثالث ،والحصول عىل الجنسية يف
وألسباب مشابهة ،قاوم الالجئون الفلسطينيون أيضاً جهود بالد مثل :أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،وأمريكا الالتينية .ويف معظم
األونوروا املبذولة يف مجال تطوير مخيامتهم وتحقيق االستقرار الحاالت التي تقدم فيها الفلسطينيون بطلبات للجوء ،ما زالوا
يف البنية التحتية فيها يف الخمسينيات ففي نظر الالجئني ُي َع َّرفون عىل أ َّنهم الجئون فلسطينيون وما زالوا يفضلون العودة
أنفسهم ،ال متثل هذه التحركات سوى جزءاً آخر من الخطة كحل طويل األمد للشعب الفلسطيني املنفي.
نفسها إلعادة توطينهم خارج فلسطني دامئاً وأبداً .ورداً عىل
ذلك ،اقتلع الالجئون األشجار التي زرعتها األونوروا ،وكتبوا كام تلقت الهجرة إىل دول الغرب الدعم القانوين وذلك يف عام
عىل جدران املباين شعارات ضد إعادة التوطني بالرذاذ األحمر 2012 ،من حكم قضايئ صدر عن محكمة العدل األوروبية التي
وتظاهروا ،وأعلنوا اإلرضابــات .ونظراً َّ
ألن معارضة الالجئني استطاعت إيجاد سابقة قانونية يستند إليها الفلسطينيون
2
إلعادة التوطني كانت شديدة جداً ،مل تستطع األونوروا تنفيذ يف التقدم بطلبات اللجوء يف أوروبا .وحسبام قيل ،تراجعت
خططها ،وهذا مثال آخر للمشكالت الناجمة عن عدم إرشاك منظمة التحرير الفلسطينية عن موقفها بشأن إعادة التوطني
الفردي معرتف ًة َّأن ذلك ال يتعارض بالرضورة مع حقوق العودة
الالجئني أنفسهم بالدرجة الكافية.
الجامعية.
ومل يكن عداء الالجئني الفلسطينيني السبب الوحيد إزاء عدم
تنفيذ إعادة التوطني أو السعي بجدية لتنفيذه ،بل كانت اتخذت قضية إعادة التوطني الفردي مدلوالً جديداً يف سياق
هناك عقبة كبرية جداً وهي معارضة الدول العربية سواء األزمة السورية .فقد قدمت سوريا عىل مدار التاريخ بعضاً من
تلك التي تستضيف أعداداً هائلة من الالجئني الفلسطينيني أفضل الظروف واالستحقاقات لالجئني الفلسطينيني يف العامل
أم تلك التي ُتسته َدف لخطط إعادة التوطني فيها كبلد ثالث .العريب ،لكنَّ الوضع انقلب رأساً عىل عقب بسبب الحرب الحالية.
ورمبا باستثناء األردن ،كانت هذه الحكومات تخىش أن يجربها فمنذ عام  ،2011ف َّر أكرث من  100ألف فلسطيني من ديارهم
إعادة التوطني ويرغمها عىل قبول أعداد كبرية من الالجئني يف سوريا ليصبحوا الجئني للمرة الثانية .ومبا َّأن األردن ولبنان
وتجنيسهم .وكثرياً ما تحدثت الدول العربية يف محافل األمم كانتا من أوائل الدول التي أوصدت أبوابها أمام الفلسطينيني
هجرين من سوريا ،تط َّلع بعضهم للجوء يف أوروبا.
املتحدة حول إعادة توطني الفلسطينيني وأعربت عن استيائها ا ُمل َّ
لذلك ،وطالبت بالعودة بدالً من إعادة التوطني كحل مالئم
ومقبول .وبدون دعم العرب ،لن يكون هناك فرصة كبرية وعىل العموم ،ألقت أزمة الفلسطينيني الفا ِّرين من سوريا
إلنجاح إعادة التوطني .ويف عام  1987ذكر جورجيو جياكوميليل الضوء عىل بعض املشكالت طويلة األمد التي تواجه الالجئني
املف ِّوض العام لألونوروا إ َّنه رغم َّأن الوكالة قد وضعت هدفاً الفلسطينيني الفارين منها .وقد أ َّثر ارتباطهم باألونوروا وليس
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ت

مبفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني سلباً عليهم
حسدون عليه إذ جعلهم غري مؤهلني
ووضعهم يف وضع ال ُي َ
لالستفادة من برامج إعادة التوطني التي تنظمها املفوضية عىل
نطاق واسع .وبدالً من ذلك ،كان عليهم أن يتقدموا بطلبات
لجوء فردية ،وغالباً كانوا ال ُيع َّرفون عىل أنهم الجئون سياسيون
أو حتى معدومي الجنسية .ويعني ضعف الفلسطينيني القانوين
أ َّنهم قد ُيح َرمون من الحامية التي ُ نَح لالجئني اآلخرين مبا يف
ذلك ما يخص إعادة التوطني.

الخالصة

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

ُي َعدُّ وضع الالجئني الفلسطينيني وضعاً استثنائياً يف كل األحوال
إذ تنفرد قضيتهم بطول تهجريهم واتساع نطاقها ومأسستها.
ومع ذلك ،ميكن لوضعهم هذا أن يقدم لنا دروساً ق ّيمة ال سيام وخالصة القول ،من الجدير ذكره َّأن املفوضية السامية لألمم
عندما يتعلق األمر بإعادة التوطني.
املتحدة لشؤون الالجئني نفسها ما زالت تؤيد بشدة العودة
الطوعية كحل دائم لجميع الالجئني ،وال تنظر إلعادة التوطني يف
ويف حالة الفلسطينيني ،مل يخفق حل إعادة التوطني فحسب بلد ثالث إال كمالذ أخري بعد استنفاد الحلني اآلخرين .وبنا ًء عىل
بل مل ُين َف ّذ أص ًال .ويف حني َّأن معارضة الالجئني الشديدة إلعادة هذاَّ ،
فإن متطلبات الفلسطينيني تتامىش متاماً مع األمم املتحدة.
التوطني كانت مدفوعة مبخاوف سياسية ،مل تكن األجواء مواتية
بسبب إخفاق عامل اإلغاثة اإلنسانية الدوليني يف التعامل معهم آن عرفان a.e.irfan@lse.ac.uk
مبارش ًة .وكانت النتيجة أن مت َّلك الالجئني الفلسطينيني شعور مرشحة لنيل درجة الدكتوراه يف قسم التاريخ الدويل ،كلية لندن
دائم بعدم الثقة والشك ما أدى إىل توتر عالقات الالجئني الجامعية لالقتصاد www.lse.ac.uk
باألونوروا بصفة خاصة واألمم املتحدة بصفة عامة.
 .1لالطالع عىل املقابلة كاملة ،انظر مجلة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
وترجع أسباب الشك الذي ساور كثري من الالجئني الفلسطينيني
نحو إعادة التوطني إىل التداعيات املتصورة من دميومة الحل.

الالجئني ،سبتمرب/أيلول .1987
 .2نص الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن مصطفى عبد الكريم الكوت
وآخرين http://bit.ly/Curia-ElKottjudgement

إعادة توطني الالجئني البولنديني بعد الحرب العاملية الثانية

أغاتا بواشتوك

َّ

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

بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية يف عام  ،1945كان من الواضح
َّأن القوات والالجئني البولنديني يف الخارج لن يتمكنوا من العودة
إىل بالدهم األصلية ،وبذلك تولت الحكومة الربيطانية مسؤولية
رعايتهم .ومتثلت أول خطوة يف تأسيس فيالق إعادة التوطني
البولندية يف مايو/أيار  1946للتعامل مع أكرث من ربع مليون
ممن تبني لهم أ َّنهم لن
جندي بولندي داعم للحلفاء الغربيني َّ
يتمكنوا من العودة إىل ديارهم .ومن هنا ُق ِّد َمت املساعدة إىل ومتثل الهدف من قانون إعادة التوطني البولندي لعام  1947يف
هؤالء الجنود والطيارين أيضاً العاملني خارج بالدهم من خالل إعادة توطني الالجئني السياسيني يف اململكة املتحدة يف وقت كانت
هذه الفيالق للبقاء يف اململكة املتحدة واالستيطان بها وبدء حياتهم فيه البالد عىل شفري تضخم األعداد السكانية لعدة أسباب ،طبعاً
املدنية الجديدة هناك .وكان القصد من الخدمة يف الفيالق توفري
الفرص من أجل اإلبقاء عليهم وتعليمهمُ ،وأب ِر َم 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.
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