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تراجم املؤلفين 

المتحدة  األمم  منظمة  أروقة  داخل  وظائف  عدة  في  تدرجت  زيد:  أبــو  كاريــن 
لوكالة غوث وتشغيل  العام  للمفوض  نائًبا  بتعيينها  أمين عام مساعد  رتبة  بلغت  أن  إلى 
وصلت   ،2005 العام  من  يونيو/حزيران   28 وفي  )األونروا(.  الفلسطينيين  الالجئين 
في  تعمل  ظلت  حيث  لألونروا  ا  عامًّ مفوًضــا  بتعيينها  العام  األمين  وكيل  رتبــة  إلــى 
مقرها  من  وانطالًقا   .2010 العــام  من  الثاني  يناير/كانون   10 حتى  المنصــب  هــذا 
والخدمات  والصحة  التعليم  خدمات  على  اإلشــراف  في  كارين  ســاعدت  غزة،  في 
 ،2011 العام  ومنذ  فلسطيني.  الجئ  ماليين  لـ4.1  الصغيرة  والمشــاريع  االجتماعية 

سوريا. في  الحقائق  لتقصي  المستقلة  الدولية  للجنة  مفوًضا  عملت 

مفوضية  مكتب  في  كارين  الســيدة  عملت  األونروا،  في  بالعمل  التحاقها  قبــل 
المجال  في  عملها  بــدأت  وقد  عاًما.   19 لمدة  الالجئين  لشــؤون  المتحــدة  األمــم 
أوغندا  من  الجئين  مع  تعاملت  حيث  1981؛  العام  خالل  الســودان  في  اإلنســاني 
الســودان،  ومن  بلدانهم.  في  والمجاعات  الحروب  من  وا  فرُّ ممن  وإثيوبيا  وتشــاد 
إبان  الالجئين  عودة  تنسيق  في  المساعدة  بغرض   ،1989 العام  في  ناميبيا،  إلى  انتقلت 
االنتخابات  تنظيم  في  أســهمت  ناجحة  إعادة  عملية  وكانت  العنصري،  الفصل  فترة 
إلى  فانتقلت  ليبريا،  في  األهلية  الحرب  اندلعت  واحد،  بعام  وبعدها  االستقالل.  ونيل 
إلى  هدفت  عملية  لتبدأ  فريتاون،  العاصمة،  في  المفوضية  مكتب  لرئاســة  ســيراليون 
وسيراليون. ليبيريا  بين  الممتدة  الحدود  على  قرية   600 في  ليبيري  ألف   100 توطين 

المفوضية  مقــرِّ  من  وانطالًقا   ،1993 إلــى   1991 العام  مــن  الفترة  وخــالل 
والعملية  إفريقيا  جنوب  في  التوطين  إعــادة  عملية  كارين  الســيدة  قادت  جنيف،  فــي 
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ســراييفو  إلى  متوجهة  جنيف  غادرت  بعدها،  والصومال.  كينيا  من  كلٍّ  بين  الحدودية 
اإلبقاء  في  المفوضية  نجحت  وقد  البوســنة.  حرب  إبَّان  عامين  لمدة  للبعثة  كرئيســة 
الجسر  أنشطة  بفضل  الحرب  من  والمتضررين  النازحين  من  ماليين  أربعة  حياة  على 
من  األشخاص  آلالف  الالزمة  الحماية  توفير  على  عالوة  لها،  التابعة  والقوافل  الجوي 
لمكتب  رئيسًة  المفوضية  مع  األخيرة  األربعة  ســنواتها  كارين  قضت  العرقي.  التطهير 
الكاريبي؛  المتحدة ومنطقة  للواليات  ا  إقليميًّ أوغاتا، وممثاًل  السامي، ساداكو  المفوض 

اللجوء. لطالبي  القانونية  والمسائل  واإلعالم  التمويل  على  جهودها  انصبَّت  حيث 

السياسية  العلوم  مجال  في  كارين  حاضرت  المفوضية،  في  بالعمل  التحاقها  قبل 
جوبا  جامعة  وفي  بأوغنــدا،  كمباال  في  ماكيريري  بجامعة  اإلســالمية  والدراســات 
إنديانا  بوالية  ديباو  جامعــة  من  البكالوريوس  درجة  نالت  كمــا  الســودان.  بجنوب 

كندا. في  مكغيل  جامعة  من  اإلسالمية  الدراسات  في  الماجستير  ودرجة 

الهجرة  دراسات  معهد  من  قانونية  وباحثة  دولية  محامية  ألبانيز:  بي  فرانشيسكا 
بالقضية  المتعلقة  واآلراء  المنشــورات  من  العديد  لها  جورجتاون.  بجامعة  الدوليــة 
"الالجئون  المعنون  األخيــر  كتابها  نال  وقد  الفلســطينيين.  والالجئيــن  الفلســطينية 
يونيو/ الثانية،  الطبعة  أكســفورد،  جامعة  )مطبعة  الدولي"  القانون  في  الفلســطينيون 
كمرجع  كبيرة  إشــادة  تاكنبرج،  ليكس  مع  باالشــتراك  كتبته  والذي   ،)2020 حزيران 
ِقبل  )من  الدولي  القانون  في  الفلســطينيين  الالجئين  بقضية  للمهتمين  عنــه  غنــى  ال 
قاســم،  أنيس  والدكتور  زيك،  مارجولين  والبروفيســور  لينك،  مايكل  البروفيســور 

قطان(. فيكتور  والدكتور 

عشــر  لمدة  فرانشيســكا  عملت  الكامل،  الدوام  بنظام  متفرغة  باحثة  عملها  قبل 
الســامي  المفوض  مكتب  ومنها  المتحدة،  األمــم  لدى  عديدة  مواقع  فــي  ســنوات 
األمم  بوكالة  القانونية  الشــؤون  إدارة  مع  األخيرة  مهمتها  وفــي  الالجئين،  لشــؤون 
ُكلِّفت  )األونروا(.  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة 
الشــرق  بمنطقة  دولة   20 من  أكثر  في  اإلنســان  حقوق  مجال  في  المهام  من  بالعديد 
في  بحوثها  تركز  الهادئ.  والمحيط  آسيا  ومنطقة  وإفريقيا،  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
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جانب  إلى  العالم"  أنحاء  جميع  في  الفلسطيني  "الشــتات  توثيق  على  الحالي  الوقت 
والسياسية  القانونية  االستجابة  سياق  في  الفلسطينيين  "الالجئين  حول  مقارنة  بحوث 
األونروا  والية  ذلك  في  بما  القسري"،  التهجير  من  عاًما  لسبعين  الدولية  واإلنســانية 

الحماية. ووظيفة 

في  األميركية  الجامعة  في  االجتماع  لعلم  أســتاًذا  ا  حاليًّ يعمل  حنفي:  ســاري 
باللغة  )ناطقة  االجتماع  لعلــم  العربية  المجلة  "إضافات":  لمجلة  ومحــرًرا  بيــروت 
ونائب   )2022-2018( االجتماع  لعلم  الدولية  الرابطة  رئيس  كذلك  وهو  العربية(، 
التأثير  "بوابة  مؤخًرا  أنشأ   .)2018-2010( التنفيذية  لجنتها  وعضو  ســابًقا  رئيســها 
نائب  منصب  شغل  كما  )األثر(.  العربي"  العالم  في/على  العلمي  للبحث  االجتماعي 

 .)2016-2015( االجتماعية  للعلوم  العربي  المجلس  إدارة  مجلس  رئيس 

العلوم  في  العليا  الدراســات  كلية  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراه  درجة  نــال 
"اإلنتاج  كتاب  مؤخًرا  ألَّفها  التــي  الكتب  بين  ومن   .)1994( بباريــس  االجتماعيــة 
العربية،  )باللغة  أرفانيتيس(  ر.  )مع  المســتحيل"  الوعد  العربي:  الوطن  في  المعرفي 
"من اإلغاثة واألشغال  CAUS وباللغة اإلنجليزية، روتليدج-2016(، وكتاب  بيروت: 
مع  عاًما")حرر   60 بعد  الفلسطينيون  والالجئون  اإلغاثة  وكالة  البشــرية:  التنمية  إلى 
تشريح  الشامل:  اإلقصاء  "قوة  وكتاب  )راوتليدج-2014(؛  هالل(  ول.  تاكينبرج  ل. 
غيفوني،  وم.  أوفير  أ.  مع  ر  )ُحرِّ المحتلة"  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلي  الحكم 
فاز   .)NY: Zone Book; Beirut:CAUS( والعربيــة(  اإلنجليزية  )باللغتيــن   )2009
االجتماعية.  للعلوم  الكويت  وجائزة  و2015   2014 عام  شومان  الحميد  عبد  بجائزة 
الوطنية  ماركوس  ســان  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  درجة  ُمنح   ،2019 العام  وفي 

 .)1551 عام  بيرو-تأسست  ليما،  في  والرائدة  األولى  الجامعة  )وهي 

القسري بجامعة أكسفورد، وتحديًدا في مركز  التهجير  آن عرفان: محاضرة بقسم 
درجة  ولديها  لالقتصاد،  لندن  كلية  من  الدكتوراه  درجة  تحمل  الالجئين.  دراســات 
شــهادة  على  حصلت  لالقتصاد.  لندن  وكلية  كولومبيا  جامعة  من  مزدوجة  ماجســتير 
في  األكاديمي  بحثها  يركز  أكســفورد.  جامعة  من  الشــرف(  مرتبة  )مع  البكالوريوس 
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الالجئين  نظام  وأصول  الفلســطينيين  الالجئين  وتاريخ  األونروا  على  الحالي  الوقت 
ومجلة  الالجئين  دراســات  مجلة  في  مقاالت  لها  ُنشــرت  المتحدة.  لألمم  العالمي 
القسري. اختير مقالها  التهجير  الفصلية ومراجعة  القدس  الفلسطينية ومجلة  الدراسات 
رقم  المتحدة  األمم  قرار  في  النظر  إعادة  فلسطينية؟:  أم  دولية  القدس  "هل  المعنون 
بشــأن  مقال  أفضل  عن   2017 لعام  دقاق  إبراهيم  بجائزة  التشــاركي  للفوز   "181
والالجئين  األونروا  بشــأن  آن  الدكتورة  تحدثت  األخيرة،  الســنوات  وفي  القــدس. 
وكذلك  ويستمنســتر  في  البريطاني  البرلمــان  أمام  الســورية  واألزمة  الفلســطينيين 
نفس  بشــأن  مقاالت  في  أيًضا  شــاركت  وجنيف.  نيويورك  في  المتحدة  األمم  بمقر 
"جدلية".  "ذا كونفرسيشن" ومجلة  بوست، وجريدة  واشنطن  في جريدة  الموضوعات 
المعنية  )أرض(  والتنمية  للديمقراطية  العربية  النهضة  خبراء  شبكة  في  عضو  أنها  كما 
تعكف  لألونروا.  األكاديميين  األصدقاء  مجموعة  في  ومشاركة  الفلســطينية،  بالقضية 
الفلسطينيين. الالجئين  مخيمات  في  األونروا  تاريخ  يتناول  كتاب  تأليف  على  ا  حاليًّ

الدكتوراه  شهادة  على  حصل   .1960 عام  حيفا،  مواليد  من  منصور:  حنا  جوني 
كلية  في  عديدة  لسنوات  س  درَّ  .1998 عام  روسيا،  في  بطرســبرغ  ســان  جامعة  من 
عضو  حاليًّا  وهو  القيادية،  الفلســطينية  الثانوية  المدارس  وفي  عبلين  في  إلياس  مار 

بيرل. بيت  في  األكاديمية  الكلية  في  التاريخ  بقسم  تدريس  هيئة 

بوجه  األوســط  الشــرق  تاريخ  في  اليوم  حتى  كتاًبا   29 جوني  الدكتور  نشــر 
تناولت  التي  المقاالت  من  العديد  كتب  كما  الخصوص،  وجه  على  وفلســطين  عام 

الحجازية". الحديد  "سكة  كتاب  مؤلفاته  أحدث  ومن  ذاتها.  الموضوعات 

في  أول  وزميل  الفلســطينية  للدراســات  األوروبي  المركز  مدير  هو  بابي:  إيالن 
عام  حيفا،  مدينة  في  ُولد  إكســتر.  جامعة  في  واإلســالمية  العربية  الدراســات  معهد 
س  درَّ  .1984 عام  أوكسفورد،  جامعة  من  الفلسفة  في  الدكتوراه  درجة  ونال   ،1954
نفسه.  العام  في  إكستر  جامعة  إلى  ينتقل  أن  قبل   2007 العام  حتى  حيفا  جامعة  في 
كتابه  ألَّفها  التي  الكتب  ومن  وفلسطين،  األوســط  الشرق  تناولت  كتاًبا   20 له  ُنشــر 

.2007 العام  في  ونشر  فلسطين،  في  العرقي  التطهير  قضية  تناول  الذي  األشهر 
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لمصادر  الفلسطيني  بديل  مركز  في  س  مؤسِّ وعضو  مستقل،  باحث  ريمبل:  تيري 
القســري  التهجير  تناولت  التي  الكتابات  من  العديد  له  والالجئين،  المواطنة  حقوق 
األنظمة  نهج  األخرى  البحثية  اهتماماته  بيــن  من  فلســطين.  في  الصراع  عن  الناجم 
التهجير  ورواية  الفلسطيني،  السياق  في  المنع  ومفهوم  فلسطين،  في  القسري  للتهجير 
التفسيرية،  والســجالت  والتصويت  المتحدة،  األمم  قرارات  خالل  من  الفلســطيني 
للحدود  العابر  والتاريخ  مقارن،  سياق  في  االستيطاني  واالستعمار  القسري  والتهجير 
"الكتاب  وعنوانه  نشــرها،  التي  األعمال  آخر  يتناول  الفلســطينيين.  الالجئين  لنظام 
 )194( القرار  من   11 الفقرة  صياغة  تاريخ  الدولي"،  للقانون  الفلســطيني  الســنوي 
أعماله  زت  ركَّ والبريطانية.  األميركية  والمحفوظات  المتحدة  األمم  مراجعة  على  بناًء 
التفاوض  في  الالجئين  بمشاركة  المتعلقة  والسياسة  القانون  على  الدكتوراه  درجة  لنيل 

الدائمة.  الحلول  بشأن 

بجامعة  األوسط  الشرق  دراسات  قسم  في  مشارك  أستاذ  ديفرو:  ريتشر  صوفي 
الفلســطينية،  للدراســات  األوروبي  المركز  في  فخري  وزميل  قطر،  خليفة،  بن  حمد 

المتحدة. المملكة  إكستر،  جامعة 

الشرق  في  المرأة  ونشاط  اليومية  السياسة  على  الواسعة  البحثية  اهتماماتها  تتركز 
فلسطين  في  األمد  طويل  اإلثنوغرافي  الميداني  العمل  على  بحثها  ويعتمد  األوسط، 
تناولت  أعمااًل  ونشــرت  البحوث  من  العديــد  أجرت  واليونــان.  واألردن  ولبنــان 
واإلنتاج  الفلسطينيين  والالجئين  واإليرانية  الفلسطينية  المرأة  كنشاط  عدة  موضوعات 

الفلسطيني. النقب  وبدو  السوريين  والالجئين  الفلسطيني  الثقافي 

مبكرة  مهنية  زمالة  على  حصلت   ،2016 إلــى   2014 العام  من  الفترة  خــالل 
"النوع  المعنون  مشروعها  عن   )AHRC( اإلنسانية  والعلوم  الفنون  أبحاث  مجلس  من 
عمل  وهو  النقب"،  في  للمرأة  الشفهي  التاريخ  االســتيطاني:  واالستعمار  الجنســاني 
الفلسطينيين  النقب  بدو  سكان  من  النساء  وروايات  والذكريات  الشفهي  التاريخ  يوثِّق 

األحيان.  أغلب  في  منسيين  يكونون  الذين 
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بشــأن  مشــترك  بحث  في   )SOAS( صالح  ربى  الدكتورة  مع  كذلــك  تعاونــت 
األخيرة،  اآلونة  وفــي  الغربية.  والضفة  ولبنان  األردن  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن 
من  بحثت  واليونان،  إيطاليا  في  السوريين  الالجئين  بخصوص  ا  بحثيًّ مشروًعا  قادت 
سياق  في  واألقارب  األسرة  ممارسات  على  السوريين  الالجئين  أزمة  تأثير  في  خالله 
السالم  بناء  فلسطين:  في  للمرأة  السياسي  "النشاط  بعنوان  كتاًبا  ألَّفت  للحدود.  عابر 

.)2018 إلينوي،  جامعة  )مطبعة  والبقاء"  والمقاومة 

السنوات  مدى  على  الفلسطيني  العودة  مركز  في  باحًثا  عمل  ســتيفانيني:  بييترو 
الذي   ،)2020( غزة(  )افتحوا   Open Gaza كتاب  في  فصاًل  ألَّف  الماضية.  الخمسة 
المتعلق  بحثه  ظهر  بالقاهــرة.  األميركية  الجامعة  نشــر  دار  ونشــرته  تيريفورم  ره  حرَّ
دراسات  الصراع"،  بعد  اإلعمار  إعادة  "سياسة  في  غزة  لقطاع  اإلســرائيلي  بالحصار 
في  شارك   .)2018(  30  ،)POMEPS( األوسط  الشرق  في  السياسية  العلوم  مشروع 
مخيم  داخل  الحياة  بيروت:  في  أيام  ســبعة  بعنوان  الجزيرة  لقناة  وثائقي  فيلم  إنتاج 
بكلية  الدولية  والعالقات  السياســة  مجال  في  الدكتوراه  ا  حاليًّ يدرس  البراجنة.  برج 

إدنبرة. بجامعة  والسياسية  االجتماعية  العلوم 
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مقدمة الطبعة العربية

 UNRWA at 70 Palestinian Refugees" كتــاب  من  العربية  الطبعة  هــي  هــذه 
التي  األكاديمية  والبحوث  البحثية  األوراق  من  مجموعة  يضم  والذي   ،"in Context

نوفمبر/تشرين   20 السبت،  يوم  لندن،  البريطانية،  بالعاصمة  انعقد  مؤتمر  في  مت  ُقدِّ
وبناء  لألزمات  االســتجابة  األونروا:  تأســيس  على  عاًما   70" بعنوان   ،2019 الثاني 
الفلسطيني  العودة  ومركز  للدراسات  الجزيرة  مركز  بين  بالشــراكة  عادل"،  مســتقبل 

البريطانية. إكستر  بجامعة  الفلسطينية  للدراسات  األوروبي  والمركز 

المتحدة  والمملكة  وقطر  ولبنان  وإسرائيل  فلسطين  من  باحثين  الكتاب  ويجمع 
االجتماع  وعلم  والتاريخ  السياســة  مجاالت  في  متخصصين  أخرى؛  وأماكن  وكندا 
وجه  وعلى  العربيــة،  المنطقة  حــول  رصينة  أبحاث  بإنتاج  مشــهورين  والقانــون؛ 

للفلسطينيين.  القسري  التهجير  مسألة  في  الخصوص 

الطبعة  هذه  وتحرير  ترجمــة  على  أشــرف  الذي  للدراســات،  الجزيرة  ومركز 
التعريف  في  مساهمة  البحثي  العمل  هذا  يكون  أن  ويأمل  فيه،  شارك  من  كل  يشكر 
تواجههم،  التي  التحديات  على  الضوء  وتســليط  الفلســطينيين،  الالجئين  بمشــكلة 
المتحدة  األمم  وكالة  مقدمتها  وفي  الدولية،  المنظمات  دور  بتفعيل  الكفيلة  والســبل 
معاناتهم. من  للتخفيف  )األونروا(،  األدنى  الشرق  في  فلسطين  إلغاثة وتشغيل الجئي 
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توطئة

كارين أبو زيد

مؤتمر  في  الملقاة  الكلمات  إلى  مستندة  مقاالت  عدة  من  المؤلَّف  الكتاب،  هذا 
عنوان:  تحت   ،2019 الثاني  نوفمبر/تشرين   30 يوم  لندن،  البريطانية،  بالعاصمة  ُعقد 
جدير  عادل"،  مستقبل  وبناء  لألزمات  االســتجابة  األونروا:  تأســيس  على  عاًما   70"

ومستقبلهم.  وحاضرهم  الفلسطينيين  الالجئين  بماضي  معني  لكل  بالقراءة 

المختلفة  الزمنية  والفترات  المتباينة  النظر  وجهات  من  التحليالت  في  يبرز  ما  إن 
لألحقاب  أوصافهم  في  الكتَّاب  من  واحد  غير  ها  خطَّ التي  واإلشادات  االنتقادات  هو 
التصوير  ذاك  هو  العمل  هذا  تضمنه  ما  أجمل  إن  بل  المختلفة.  واألماكــن  المتباينــة 
الِمَحن  من  عقود  مــدار  على  وَجَلد  مرونة  مــن  الالجئون  به  ى  تحلَّ لمــا  الجمالــي 
ُيَفتَّ  أو  قناة  لهم  تلين  أن  دون  الصريحة  والمعارضة  االجتماعية  والشدائد  السياسية 
وعلى  وئيًدا.  كان  وإْن  واثق  وبتقدم  وحكمة  بقوة  كله  ذلك  واجهوا  وإنما  عُضد؛  لهم 
وإصرار،  بعزيمة  السير  واصلوا  أنهم  إال  المناوئة،  والظروف  الخصوم  كثرة  من  الرغم 
وذاك  هذا  وفوق  مرادهم،  ببلوغ  ينقطــع  ال  وأمل  النوايا  حســن  ذلك  على  ظهيرهــم 

قضيتهم. بعدالة  الراسخ  إيمانهم 

المقاالت  تحويه  فيما  مرادهم  واهتماماتهم  مشاربهم  اختالف  على  اء  القرَّ سيجد 
يحياه  لما  مصداًقا  والحاضر،  التاريخ  من  لمواجهات  متداخلة  تصاوير  من  وكيًفا  ا  كمًّ
مشرق  بمســتقبل  وتفاؤل  وثبات  بعزيمة  يواجهونها  قاســية  حياة   الفلســطينيون من 

وألطفالهم. لهم 
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لحافل  التكريم  صادق  استعراض  دونما  المؤتمر  يغادروا  أن  للمشاركين  كان  ما 
وإن  حتى  الفلسطينية  والثقافة  الفلسطينية  وللسياسة  ا،  وعمليًّ ا  تاريخيًّ الفلسطينية  الحياة 
مناظير  من  التناول  كان  هنا  من  دائرة.  رحاه  زالت  ما  الذي  النضال  من  عقود  اكتنفتها 
صادق  عزم  على  تتالقى  أنها  إال  اختلفت  وإن  فهي  المؤتمر،  لقضايا  مختلفة  فلسطينية 
فهم  المشاركون  أما  ما.  يوًما  ذكرى  إلى  سيستحيل  اللجوء  شــبح  بأن  ســامق  ويقين 
مستقبل  على  متعاهدون  لكنهم  متباينة،  تحديات  فاســتعرضوا  مختلفة،  مشــارب  من 

الالجئين.  نضال  ج  يتوِّ كريم 

الحافل  بتأريخه،  الباهر  فر  السِّ هذا  قراءة  إلى  داعيه  أو  القارئ  منظور  كان  فمهما 
والحاضر،  التاريخ  مــن  بصائر  يحدوهما  والنوال،  الَقصــد  فيه  فســيجد  بمضمونه؛ 
ِســني  أمضوا  لمن  المثوبة  وجزيل  العرفان  جميل  إلى  ترنو  مســتقبلية  آلفاق  وعرض 

العدالة.  أجل  من  النضال  في  العمر 
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مقدمة املحرِّر

بييترو ستيفانيني 

المكتبة  في  واحد  يوم  مدار  على  فعالياته  ُعقدت  لمؤتمر  ثمرة  الكتــاب)1(  هــذا 
الفلســطيني  العودة  مركز  تنظيمه  على  وقام  المتحدة،  بالمملكة  لندن  في  البريطانيــة 
في  الفلسطينية  للدراسات  األوروبي  والمركز  للدراســات  الجزيرة  مركز  مع  بالتعاون 
المؤتمر  النعقاد   2019 الثاني  نوفمبر/تشــرين  من   30 يوم  واختير  إكســتر.  جامعة 
الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  إلنشــاء  السبعين  الســنوية  إبراز  بغية 
 .)1949 األول  ديسمبر/كانون  من   8 )في  )األونروا(  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
المؤتمر  م  ُنظِّ العمر،  من  الثامن  عقدها  األممية  الوكالة  بدخول  االحتفاء  جانب  وإلى 
قضية  وتصفية  األونروا  من  التمويل  لســحب  األميركية-اإلســرائيلية  الخطة  على  ا  ردًّ
التاريخية  رؤاه  -بجميع  الكتاب  هذا  يقدم  ثم،  ومن  رجعة.  بغير  الفلسطينيين  الالجئين 
السياســية  الصفة  محورية  في  يتمثل  عرًضا  واإلثنوغرافيــة-  والقانونيــة  والسياســية 
بل  فحسب،  اإلنسانية  للمساعدة  ســلبيين  متلقين  بوصفهم  ال  الفلســطينيين  لالجئين 
على  عازمين  مطالباتهم  على  والمستقبل-  والحاضر  الســابق  -في  ين  ُمصرِّ بوصفهم 
قد  الكتاب  هذا  في  المعروضة  األكاديميين  رؤى  مجموع  فإن  ذلك،  وعلى  إحقاقها. 
المقاالت  تكن  لم  وإن  الرؤى.  تلك  مجاالت  في  مسبوقة  غير  مســاهمات  عن  أثمر 
الفلسطينيين  والالجئين  األونروا  واقع  عن  شاماًل  حصًرا  تقدم  الكتاب  هذا  في  الواردة 
أبواب  طرق  في  متواضعة  محاولة  تمثل  أنها  إال  المنصرمة،  السبعة  العقود  مدار  على 

)1(  نشكر جميع المشاركين في هذا العمل، فلوال جهودهم لما أمكن خروج هذا الكتاب إلى النور. 
عليهم  وتعذر  األونروا"  تأسيس  على  عاًما   70" مؤتمر  في  المشاركين  إلى  بالشكر  نتقدم  كما 
المشاركة بمقاالت في هذا الكتاب بسبب التزامات أخرى، وهم: غادة كرمي، وكرمة النابلسي، 

وليلى هالل، ومايكل دمبر. 
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العبرة  مستفيض  بحث  في  الشروع  جانب  إلى  الماضي  من  باالستفادة  الجديد  العقد 
المستقبل.  أجل  من  للفكرة  وناقد 

في  "التضامن  المعنون:  الفصــل  كتابة  في  منصور  وجوني  بابي  إيالن  اشــترك 
الضوء  طان  يسلِّ وفيه   ،"1948 في  الفلسطينيون  والالجئون  نابلس  العصيبة:  األوقات 
أي سلب  النكبة،  إبَّان  المجتمعي  للتجاوب  العبرة  الشهرة وجليلة  واقعة محدودة  على 
تستقصي  الكاتبين  إن مساهمة  أي  اإلسرائيلية.  الدولة  لقيام  تمهيًدا  الفلسطينيين  حقوق 
الهائل  الدعم  من  صور  معها  وتجلَّت  األونروا،  إنشاء  ســبقت  تضامنية  شــبكة  ظهور 
يسبق  لم  وثائق  على  الفصل  هذا  سبيل  في  الكاتبان  ل  وتحصَّ الفلسطينيين.  بين  فيما 
أوحد  لغرض  لت  تشكَّ لجنة  عن  تفصياًل  َحَوت  وقد  نابلس،  بلدية  مكتبة  من  نشرها 
تسجياًل  نابلس  لجنة  مشاركة  الوثائق  لت  سجَّ النزوح.  حديثي  الفلســطينيين  دعم  هو 
نابلس  بلدية  توفير  ذلك  وتخلل  عام؛  من  ألكثر  الفلسطينيين  الالجئين  عون  في  كاماًل 
الوثائق  العون. وتكشف  ذلك  لوال  النجاة  لُتعييه  كانت  لمجتمع  والمال  والدواء  الغذاء 
موارد  من  الرغم  على  الالجئين  من  هائلة  تدفقات  تجاه  الحيوي  للتضامن  قصة  عن 
جوار  عن  االقتتال  غاب  وما  السياسي  التِّيه  ه  عمَّ وقت  في  وذلك  الشــحيحة،  البلدية 
التاريخية  الحالة  دراسة  مالبســات  الكاتبان  يناقش  الفصل،  وبختام  الالجئين.  هؤالء 
عموًما،  العالم  مســتوى  على  بالالجئين  الخاصة  االســتجابات  حيال  تناوالها  التي 
إلى  االنتباه  ومنصور-  -بابي  المؤلفان  لفت  وقد  خصوًصا.  الفلسطينيين  وبالالجئين 
تجاهله  اإلعالم  وسائل  في  الســائدة  المناقشــات  ُجل  على  غلب  مهم  فرضي  متغير 
الفلسطيني  المجتمع  استيعاب  إمكانية  وهو:  أال  المهيمن،  اإلســرائيلي  النظام  لفائدة 
نشوب  عقب  الحرب  لهيب  من  ين  الفارِّ الفلسطينيين  لالجئين  اإلسرائيلي  الداخل  في 
في  الالجئين  عودة  لعمليات  المؤيدة  الدفوع  تعزيز  بذلك  وألمكن  الســوري.  النزاع 
على  لالعتماد  البديلة  الحيوية  األطر  من  بوصفه  التضامن  يرسخ  بما  األزمات،  أوقات 

الدولية.  المعونة 

األجل  قصيرة  اإلنسانية  الرعاية  بمهام  للوفاء  األمر  بادئ  في  األونروا  تأسســت 
هنا،  )"التشغيل"(.  البعيد  المدى  على  توطينهم  وإعادة  الالجئين  وإلدماج  )"اإلغاثة"( 
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األونروا  في  رأوا  الفلسطينيين  أن  مفادها  بالنظر  َحِريَّة  إشارة  الصايغ  روزماري  تشير 
في  الالجئين  توطين  إلى  الراميــة  والتشــتيت")1(  التمزيق  آلة  من  "جزًءا  األمر  بــادَئ 
إلى  ذلك  أدى  الســليبة)2(.  لحقوقهم  سياســي  حل  إيجاد  إلى  ال  المضيفة،  البلــدان 
فقد  ذلك،  وعلى  لتنفيذهــا.  الوكالة  خططت  التي  السياســات  أنواع  فــي  االرتيــاب 
وسيلة  فيها  رأوا  التي  التوطين  إعادة  خطط  مقاومة  على  الفلسطينيون  الالجئون  دأب 
وواجًبا  أصياًل  ا  حقًّ األجل  قصيرة  المعونة  اعتبروا  فيما  العودة،  في  حقهــم  لتقويــض 
الوكالة؟:  "لمن  معنــون  بفصل  عرفان  آن  شــاركت  الدولي.  المجتمع  على  واقًعــا 
للتناقضات  تحلياًل  تقدم  وفيه  التاريخ"،  مــرِّ  على  الفلســطينيون  والالجئون  األونروا 
ومن  الوكالة.  إنشــاء  على  المترتبة  التوترات  إلى  بالنظر  األونروا  عمل  فــي  الكامنــة 
من  المئة  في   90 أن  غير  للوكالة،  الرئيس  ل  الممــوِّ هي  الغربية  الــدول  أن  المعلــوم 
بدون  بنجاح  عملها  تؤدي  أن  للوكالة  كان  ما  ذلك،  على  عالوة  فلسطينيون.  موظفيها 
تاريخي  منظور  من  عرفان  آن  تتبعتها  التي  المقومات  هي  تلكم  الفلســطينيين.  امتثال 
من  م  يعظِّ بما  معطائين،  ونشــطاء  فاعلين  بوصفهم  الفلســطينيين  الالجئين  على  يركز 
اتبعها  التي  األســاليب  الكاتبة  تناقش  كما  األونروا.  وكالة  على  المحدود  ســلطانهم 
نفوذهم  مارسوا  حتى  الرســمي  غير  والتأثير  االحتجاجات  خالل  من  الفلســطينيون 
عزو  أيًضا  الممكن  ومن  الوكالة.  لــدى  وموظفين  المعونة  من  مســتفيدين  بوصفهم 
السياســية  والجوانب  األونروا  أصول  إلى  الوكالة  عمل  بكيفية  المحيطــة  التوتــرات 
آن  تدعو  ذلك،  ومع  االســتعمار.  مثل  قمعية  هياكل  عن  المنبثق  اإلنســاني  للعمــل 
الالجئون  بها  أدرك  التي  األساليب  إلى  االهتمام  من  مزيد  إيالء  إلى  مقالها  في  عرفان 

بمطالباتهم.  االعتراف  على  األونروا  حْمل  في  كبيًرا  نجاًحا  الفلسطينيون 

الفلسطينيون:  والالجئون  "األونروا  وعنوانه  ريمبل  تيري  من  المقدم  الفصل  أما 
تحليل  خالل  من  آخر  ا  تأريخيًّ جانًبا  فيحمل  ثامن"  عقد  لبلوغ  السالم  شــعث  لملمة 
الدولية.  الالجئين  سنة  بمناسبة  صدر  عندما  الماضي  القرن  لستينات  يعود  بريد  طابع 

)1(  صايغ، ر. )1984(، الفلسطينيون: من فالحين إلى ثوار. لندن: زد بوكس، ص. 109. 
)2(  خليلي، ل. )2009(، أبطال فلسطين وشهداؤها. كمبريدج: كمبريدج يونيفرسيتي برس. 
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بالالجئين  ة  الُملمَّ الحالية  المعضلة  في  للتأمل  الطابع  يحملها  بصور  الكاتب  ويستعين 
متشابكة  صور  بثالث  ريمبل  يســتعين  ذلك،  ســبيل  وفي  وباألونروا.  الفلســطينيين 
ما  تحليل  بغية  فلســطين-  وخريطة  شــابان  والجئان  الخيمة  -قوامها  الطابع  يحملها 
أن  ريمبل  يرى  الخيمة،  فبخصوص  الفلســطيني".  الالجئ  "قصة  عن  بثَّه  الفنان  أراد 
إلى  إلماح  ذلك  وفي  العيش،  وأسباب  المنزل  لفقدان  واضًحا  تمثيال  تعرض  الصور 
تصوير  أما  لألونروا.  التابع  والتشــغيل  اإلغاثة  برنامج  خدمات  الالجئين  اســتحقاق 
للمساعدة  األموال  جمع  في  المتمثل  األونروا  لهدف  تبيان  أنه  فيبدو  الجئْين  شــابْين 
الالجئين  سنة  خالل  المهني  وللتدريب  للتعليم  برنامجها  في  التوسع  تكاليف  دفع  في 
اقتراح  بدافع  الفنان  بها  استعان  ربما  أنه  ريمبل  فيرى  الخريطة،  صورة  وأما  الدولية. 
للفصل  الختامية  الملحوظات  وفي  االســتعمار.  عملية  إنهاء  يتضمن  سياســي  حل 
ريمبل  يركز  الجانب،  هذا  وفي  األونروا،  أمــام  الماثلة  التحديات  في  تأمالت  نجــد 
البشرية،  التنمية  وهي:  أال  عملها؛  في  األونروا  بها  تسترشد  رئيسة  مفاهيم  ثالثة  على 
بذل  بأن  علًما  السالم،  واحترام  الذاتية،  واســتقالليتهم  لالجئين  العيش  ســبل  وتوفير 
األونروا  دعم  شــأنه  من  ريمبل-  رأي  -في  وتطبيقها  المفاهيم  بتلك  خاص  اهتمام 

القائمة.  التحديات  ضوء  في  بمهمتها  النهوض  في 

المنازل  سرديات  تستقصي  وفيه  ديفرو،  ريتشر  صوفي  من  م  المقدَّ الفصل  وإلى 
إطار  في  وذلك  الغربية؛  بالضفة  الفلسطينيين  الالجئين  أوساط  في  والهوية  والمخيم 
للفلســطينيين  بالنســبة  وهويته  الالجئ  حياة  بين  التناقض  أوجه  يكشــف  إثنوغرافي 
في  الالجئين  وضع  بمحوريــة  معني  المنظور  هذا  ولعل  الوطــن.  داخل  النازحيــن 
الفلسطينية،  السلطة  أي:  السلطة،  أشــكال  من  لمزيج  يخضعون  حيث  الغربية  الضفة 
يستحق  المعقد  المشهد  وهذا  االستيطاني-االحتاللي.  اإلسرائيلي  والنظام  واألونروا، 
لهوية  صوًنا  الالجئين  كفاح  ألوجه  كامل  فهم  على  الوقوف  يتســنَّى  حتى  التفصيل 
عايدة  مخيمي  فــي  ذ  المنفَّ الميداني  العمل  علــى  واعتماًدا  لهم.  المميــزة  اللجــوء 
المتطورة  االرتباط  أوجه  ريتشر-ديفرو  تقتفي  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  والدهيشــة 
بمرِّ  المفاهيم  تلك  في  التحول  طبيعة  فتحلِّل  والوطــن،  والمخيم  اللجوء  هوية  بيــن 
هي:  واحد،  آٍن  في  ومترابطة  متمايزة  فترات  ثالث  ذلك  سبيل  في  وتستقصي  الزمن، 
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تحت  أوســلو  بعد  وما   ،)1993-1987( األولى  واالنتفاضة   ،1948 نكبة  أعقاب 
اليوم(.  )1993-إلى  الفلسطينية  السلطة  حكم 

القضايا  في  و"العاجــل"  "المهم"  اســتجالء  إلى  حنفي  ســاري  فصل  يســعى 
إلى  الكاتب  من  مسعى  في  المخيمات،  حوكمة  في  األونروا  إشراك  نحو  الفلسطينية، 
الفلسطينيين  إشراك األونروا في تحوالت الحوكمة واإلدارة بالمخيمات إلى الالجئين 
بدرجات  "التوطين"  قضية  اسُتغلَّت  وقد  اللبنانية.  الحالة  على  التركيز  مع  المنفى،  في 
جانب  من  التوطين  مســار  اســُتغلَّ  كما  لالجئين،  المضيفة  الدول  جانب  من  مختلفة 
على  الكاملة  التوطين  حقوق  إســباغ  أن  بدعوى  لبنان(  )أبرزها  بعينها  مضيفــة  دول 
في  الالجئين  بحق  الذهاب  شــأنه  من  اللجوء  مجتمعات  في  وإدماجهــم  الالجئيــن 
يخفى  ال  الذي  الخطاب  ذلك  الالجئون  فنَّد  كيف  صالح  ُربى  ح  توضِّ لــذا،  العــودة. 
بالفارق  "يصطدم  االدعــاء  ذلك  إن  لتقول:  )القاعــدة(،  منتهاه  من  )القمــة(  منشــأه 
يدرك  ذلك،  وعلى  متنافية")1(.  سياســية  مشــاريع  يرونها  ال  إذ  والحقوق؛  العودة  بين 
هنا،  من  الحقوق.  نكرانهم  لشرعنة  التوطين  مسار  المضيفة  البلدان  استغالل  الالجئون 
"المهم"  بين  الفارق  إبراز  عبر  الســجاالت  تلك  إلى  مهمة  إضافة  حنفي  مقالة  تقدم 
إلى  ساعًيا  الراهنة،  األوقات  في  الفلســطينيين  لالجئين  بالنســبة  العاجل  اهم"  و"الدَّ
األمثلة  ومن  والثانوية.  األساسية  التناقضات  ثنائية  بشأن  اليسار  بين  فيما  الحوار  إحياء 
لالجئين  شــاتيال  مخيم  في  بها  مرَّ  الفتة  على  نصٌّ  حنفي  كالم  في  المهمة  الكاشــفة 
لذا،  عودتنا".  تلغي  ال  "حقوقنا  وحْرفه:   ،2005 عام  خالل  بيروت  في  الفلسطينيين 
أجل  من  لألونروا  ودعوته  عرضه  في  اهم"  الدِّ من  "المهم  يميز  بإطار  حنفي  يستعين 

المخيمات.  إدارة  في  االنخراط  من  مزيد 

المجتمع  وظهور  الفلسطينيون  الالجئون  والحقوق:  العودة  بين  "الجمع   ،)2013( ر  صالح،    )1(
السياسي"، جدلية، متاح عبر:

http://www.jadaliyya.com/Details/28300/Reconciling- Return-and-Rights-Palestinian- 
Refugees-and-the-Emergence-of- a-Political-Society، 

)تاريخ الدخول: 22 يوليو/تموز 2020(.
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الالجئين  حقــوق  "تعزيز  المعنــون  ألبانيز  فرانشيســكا  الكاتبة  فصــل  وإلــى 
تســعى  وفيه  الدولي؟"،  القانون  دور  ما  ســنة:   70 طالت  معضلة  بعد  الفلســطينيين 
عن  الشــرعية  لنزع  الكثير  المســاعي  مواجهة  في  المطلوبة  المعرفة  بثِّ  إلى  الكاتبة 
إلى  مستندة  الهجمات  أن  ألبانيز  ر  تقرِّ القانوني.  وضعهم  وعن  الفلسطينيين  الالجئين 
تصوير  فضاًل عن  الفلسطينيين،  وبالالجئين  باألونروا  المتعلقة  للحقائق  مغلوط  عرض 
المدخل  هذا  من  وتدلف  األممية؛  الوكالــة  ولمهمة  الدولي  اللجوء  لقانون  مخطــئ 
أمور  في  النظر  عبر  الدولي  والقانون  الفلسطينيين  الالجئين  بين  العالقة  استجالء  إلى 
إطار  مقالتها  في  الكاتبة  تقدم  كما   .1948 العــام  منذ  القانون  تطور  ســبل  بينها  مــن 
وصنع  والحشد  المناصرة  جهود  في  للمضي  الدولي  القانون  إلى  مستنًدا  منقًحا  عمل 

الفلسطينيين.  الالجئين  لحقوق  دعًما  السياسات 

تناقض  ثمة  يزال  ال  إنه  القــول:  ينبغي  الكتاب،  فصول  قراءة  في  البــدء  وقبــل 
لالجئين  حيوية  خدمات  تقــدم  منظمة  كونها  وهو  أال  األونروا،  عمل  يكتنــف  آخــر 
على  الواقع  الظلم  على  الساطع  البرهان  يقيم  وجودها  استمرار  أن  مع  الفلســطينيين 
الالجئين  محنة  من  يزيد  أن  شأنه  من  األممية  الوكالة  غياب  إن  أي  منها؛  المستفيدين 
الالجئين  قضية  في  العدالة  أن  بيد  الشام.  بمنطقة  مختلفة  بلدان  في  للقمع  ضين  المعرَّ
واجهه  الذي  الدائم  اإلنساني  والنظام  األونروا  عمل  إنهاء  أيًضا  تقتضي  الفلسطينيين 
في  العودة  قضية  غياب  فإن  ذلك،  ومع  الماضية.  السبعة  العقود  مدار  على  الالجئون 
موقع  ء  تبوُّ في  المؤسسية-  -بصفتها  األونروا  استمرار  يواكبه  الســائد  العام  الخطاب 
يتمثل  القائم  التحدي  زال  وما  العودة.  في  الالجئين  بحق  مهم  ر  ُمذكِّ أو  أساسي  حافظ 
التحرر  أجل  من  نضالهم  في  الالجئين  تمكين  في  الممكن  األونروا  دور  تصور  فــي 

استعمار.  بال  المأمولة  فلسطين  إلى  والعودة 

فانبرت  األميركية،  القرن"  "صفقة  ُسمي  ا  عمَّ حديًثا  المذكور  المؤتمر  شهد  لقد 
المنعطف  هذا  من  موقعنــا  في  تتمثل  األولى  مســؤوليتنا  إن  قائلة:  النابلســي  كرمــة 
التاريخي بالغ الخصوصية؛ إذ ترى أن الهجمات على األونروا والالجئين الفلسطينيين 
المشروع  أمام  السانحة  والفرصة  وتسارعه،  االستيطاني،  االستعمار  "بمشروع  مدفوعة 
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إتمام  أن  وأردفت   .)1("1948 في  كان  الذي  المسعى  إلتمام  االستيطاني-االستعماري 
واألمل  الفلسطينيين".  وإسكات  التضامن  صوت  "إســكات  يستلزم  المشــروع  ذلك 
المستمرة  المساعي  درء  في  بسيًطا  إسهاًما  ولو  المقاالت  هذه  تسهم  أن  على  معقود 

للتضامن.  أخرى  مسارات  ابتناء  وفي  الفلسطينيين  قضية  لطمس 

70 عاًما–الجلسة الختامية:  8 يناير/كانون الثاني(، األونروا  )1(  مركز العودة الفلسطيني )2020، 
العدالة لالجئين الفلسطينيين: 

https://www.youtube.com/watch?v=48vYg-Xn80o
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التضامن يف األوقات العصيبة: 

نابلس والالجئون الفلسطينيون يف 1948

جوني منصور وإيالن بابي
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مقدمة 

الفلســطينيين،  من  اآلالف  بتهجير  الصهيونية  القوات  قيام   1948 العام  شــهد 
الدنيا  الجليل  وقرى  وعكا  حيفا  من  الجيش  رهــم  هجَّ الذين  الالجئين  آالف  فاتجــه 
والقرى  البلدان  فــي  فاســتقروا  وطولكرم؛  ونابلس  جنين  إلى  الســاحلي  والســهل 
الوافدين  الالجئين  استيعاب  إلى  صغرها-  -على  نابلس  مدينة  واضطرت  المحيطة)1(. 
في  مماثلة  الحال  كانت  كما  نفســها،  المدينة  ســكان  عدد  تجاوزت  ضخمة  بأعداد 

المجاورتين.  وطولكرم  جنين  مدينتي 

على  وقفنا  حيث  نابلس)2(  بلدية  مكتبة  مطالعة  من  تمكنَّا  إذ  سعيد  طالع  حالفنا 
التفاعل  تنسيق  نابلس بغرض  لت في  نت عمل لجنة ُشكِّ التي دوَّ الوثائق  عدد هائل من 
الوثائق  كشفت  كما  ونصف.  عام  لنحو  وذلك  المدينة،  على  المتوافدين  الالجئين  مع 

لهما. المجاورة  القرى  وفي  وطولكرم  جنين  في  مبذولة  جهود  عن  نفسها 

من  الالجئين  من  مهول  تدفق  تجاه  حقيقي  تضامن  قصة  عن  الوثائق  تكشــف 
التيه  ه  عمَّ وقت  في  وذلك  الشــحيحة،  مواردها  من  الرغم  على  نابلس  بلدية  جانب 
جنين  لمنطقة  بالنســبة  )أما  الالجئين  هؤالء  جوار  عن  االقتتال  غاب  وما  السياســي، 
مواجهة  في  المنطقة  عن  الدفاع  إلــى  العراقية  القوات  لســعي  مزامًنا  التوقيت  فــكان 
وجدناه  ما  وصف  على  الفصل  هذا  وسيأتي  الصهيونية(.  القوات  من  متعاقبة  هجمات 
وأثرها  الماثلة  التاريخية  الحالــة  بدراســة  المرتبطة  والمالبســات  الوثائق  أوعية  في 
الالجئين  وقضية  عامة،  بصفة  العالم  فــي  الالجئين  مشــكلة  مع  الراهن  التعاطي  في 

خاصة.  بصفة  الفلسطينيين 

خاصة  لجنة  البلدية  فشكلت  المذكورة؛  التضامن  عملية  قياَد  نابلس  بلدية  تولَّت 
دفعة  أول  وصول  فور  وذلك  والنازحين"،  الالجئين  لمساعدة  العامة  "اللجنة  أسمتها 
حتى  شــهًرا،   19 مدار  على  عملها  اللجنة  مارســت  ثم  المدينة.  إلى  الالجئين  من 

)1(  انظر بابي، إ )2007(، التطهير العرقي في فلسطين. لندن ونيويورك: ون وورلد. 
)2(  نحن في غاية االمتنان والعرفان لمديرها وموظفيه نظير ما قدموه من مساعدة في هذا الصدد.
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الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  تأسيس  جرى 
وصلوا  الذين  الالجئين  شــؤون  إدارة  األممية  الوكالة  تتول  فلم  )األونروا(،  األدنــى 
وفي  القريبتين  وطولكرم  جنين  بلدتي  في  اســتقروا  من  كذلك  بل  فحســب،  نابلس 

الثالث.  للبلدان  المجاورة  القرى 

الماثل  التحدي  البلدية  بها  اســتقبلت  التي  بالكفاءة  المقترنة  الســرعة  أن  غير 
ذلك  األماكن؛  من  بالكثير  هذا  يومنا  في  حتى  عزيزة  ســرعة  هي  إنما  يومئذ  أمامها 
ليهلك  كان  لمجتمع  والمال  والدواء  الغذاء  تقديم  إليها  أوكل  لجنة  ل  شكَّ العمدة  بأن 
إنه  حتى  للغاية،  شاماًل  مشــروًعا  اللجنة  عمل  وكان  محتوم.  شــبه  هالًكا  ذلك  لوال 
اللجنة  حافز  أن  المقالة  هذه  فــي  نقرر  ونحن  ا.  منســيًّ وال  متروًكا  وراءه  يخلِّف  لــم 
ينهض  الذي  الدور  جديد-  -من  تبرز  مبهرة  حالة  دراسة  الن  يشكِّ إنما  عملها  وطريقة 

الالجئين.  استيعاب  في  وقدرًة(  )فعاًل  التضامن  به 

أننا  إال  بحثنا،  في  األهم  التركيز  محطَّ  ليس  الجانب  هذا  أن  من  الرغــم  وعلــى 
ما  حسب  الموقف  مع  وأعضائها  اللجنة  من  الدقيق  المنهجي  التعامل  إلى  اإلشارة  نود 
عندما  )أفراًدا(  الفلسطينيون  فقده  ا  عمَّ أوفى  بصيرة  يتيح  ما  وهو  الوثائق،  من  ى  يتجلَّ
الصليب  إلى  الحًقا  المعلومات  هذه  معظم  م  )ُقدِّ وقراهم  بلداتهم  ترك  علــى  ُأجبــروا 
بوفاض  نابلس  إلى  الالجئون  وفد   .)1950 في  أعمالها  اللجنة  اختتمت  عندما  األحمر 

األخيرة. اللحظة  في  منازلهم  من  حملها  أمكنهم  مقتنيات  من  إال  اللهم  خال 

من  وتألَّفت   ،1948 العــام  مطلع  في  الالجئين  مــن  األولى  الموجــة  جــاءت 
في  القتال  يهدأ  أن  فــي  األمل  يحدوها  فوفدت  ويافا؛  حيفــا  من  حضريــة  عائــالت 
من  عاتية  لهجمات  األســر  تلك  منازل  تعرضت  إليها.  يعودوا  حتى  ســريًعا  بلداتهم 

النزوح.  إلى  العائالت  اضطر  ما  وإرغون،  الهاجاناه  مثل  الصهيونية،  العصابات 

داليت  الخطة  الصهيونية  القيادة  اعتماد  عقب  التاليــة  المهمة  الموجة  جاءت  ثــم 
من  العظمى  الغالبية  كانت  الخطة  تلك  أساس  فعلى   ،1948 مارس/آذار   من   10 في 



29

أبريل/ بحلول  الصهيونية)1(،  القوات  بأيدي  العنصري  التطهير  ضحية  وحيفا  يافا  أهالي 
فيما  أخرى  وبلدات  نابلس  إلى  العائالت  بعض  اتجه   .1948 مايو/أيار  وبداية  نيسان 
ســوط  الحقهم  حيث  الجليل  إلى  الطريق  آخرون  ســلك  فيما  الغربية،  بالضفة  ُعرف 
من  مزيد  توافد  نفسه  الصيف  وشهد  لبنان.  إلى  روا  فُهجِّ الصيف،  خالل  مجدًدا  التطهير 
وذلك  كثيًرا،  بالمدينة  الالجئين  عدد  زاد  حتى  نابلس  إلى  أخرى  أماكن  من  الالجئيــن 

فلسطين.  من  أخرى  مناطق  صوب  العرقي  التطهير  في  التوسع  إبَّان 

نابلس.  في  الالجئين  استيعاب  مبادرة  طوقان،  الرزاق  عبد  سليمان  العمدة،  قاد 
مشروع  بصدد  كانوا  فقد  البلدية،  في  والموظفين  هو  ذلك  إلى  دافعه  في  نظرنا  وقد 
الميزانية  ذات  الصغيرة  البلدية  شــروع  كيفية  عن  األســئلة  راودتنا  كما  التعقيد.  بالغ 
عن  اإلجابة  أن  نعتقد  لالجئين.  الجيدة  العناية  تلــك  كل  بذل  في  للغاية  المحــدودة 
الثاني  السؤال  عن  اإلجابة  أما  وسيرته،  العمدة  شخصية  هي  )الدافع(  األول  السؤال 
كوارث  من  بها  حاق  بما  المدينــة  به  اشــتهرت  الذي  التضامن  بتاريخ  مرتبطة  فهــي 

الحديث)2(.  تاريخها  في  وطبيعية  بشرية 

نابلسية.  أسرته  لكن  لألردن،  الشــرقية  الضفة  في   )1958-1893( طوقان  ُولد 
في  قيادية  شخصية  ذا  وكان  العثمانية،  الحقبة  أواخر  في  العليا  دراساته  العمدة  اختتم 
حزب  مؤسسي  من  وكان   ،1925 في  العمدة  منصب  تولى  بفلســطين.   1936 ثورة 
واعدة  سياسية  مســيرة  في  النكبة  بعد  وشــرع  النشاشــيبي.  بعائلة  المرتبط  "الدفاع" 

 .1958 العام  في  للدفاع  وزيًرا  فترة  قضى  حتى  الهاشمية،  بالمملكة 

مواجهة  فــي  نابلس  أهل  بيــن  التضامن  روح  اســتنهاض  في  طوقــان  نجــح 
للسكنى  األمثل  المحل  تكن  لم  بأنها  علًما  المدينة،  إلى  الوافدين  الالجئين  موجات 
شــظف  نفســها  هي  تكابد  مجتمعات  في  بذل  من  يقتضيه  وما  تضامني  منظور  من 

)1(  المرجع السابق. 
)2(  للتعرف على أصول اللجنة، طالع صبري ب. هـ. )1991(، اللجنة العامة لشؤون الالجئين في 
بجامعة  والنشر  الوثائق  مركز  نابلس:  نابلس.  بلدية  وأوراق  البلدية  الوثائق  إلى  استناًدا  فلسطين 

النجاح في نابلس. 
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أمة/ إلى  االنتماء  حسن  أن  إلى  اإلشارة  تكفي  ذلك،  ومع  الموارد)1(.  وضيق  العيش 
المساعدة  من  الشــبكة  تلك  بناء  في  األهمية  بالغ  دور  له  كان  واحد  مجتمع/شــعب 
أي  المضيف،  والمجتمع  الالجئين  بين  أسرية  روابط  ُوجدت  كما  لألرواح.  المنقذة 
وامتازت   ،1948 حتى   ا  جغرافيًّ متجــاورة  مجتمعات  عن  -إجمااًل-  نتحدث  إننــا 

الحياة.  مناحي  كل  في  العضوي  بالتكامل 

لدى  االستثنائي  اإلنســاني  الجهد  ذلك  وراء  من  "الدافع"  اســتقصاء  عن  وبعيًدا 
كان  لقد  التوفيق.  هــذا  بكل  التضامني  العمل  على  القدرة  عــن  ســؤال  فثمة  طوقان، 
الموجة  )كانت  الالجئين  موجات  لتوالي  نظًرا  المدة  وطويل  الدقة  فائق  التنظيمي  العمل 
جنين  في  لذلك  مماثاًل  الموقف  وكان  المدينــة،  ســكان  عدد  تتجاوز  وحدها  األولى 

المجاورة(.  والقرى  وطولكرم 

الرأي  التعاطف".  استنهاض  في  االهتمام  "آليات   ،)2009( بي  سلوفيتش،  إس؛  ديكت،  انظر    )1(
 .)2007( إيه  دي  سمول،  جي؛  ولونشتاين،   306-297  :)4(4 القرار.  وصنع  التقديري 
جينرال  أوف  ريفيو  دورية  والتخويف".  اإلنساني  التعاطف  تقلبات  والسمكري:  المآتة  "خيال 

سايكولوجي. 11)2(: 126-112. 
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اإلجراءات األولى للجنة

-1895( ناصر  موسى  أفكار  بنات  من  األصل  من  اللجنة  تشــكيل  فكرة  جاءت 
أعقب  بأنه  علًما  االنتداب،  لحكومة  العام  األمين  ومساعد  اللجنة  رئيس  نائب   ،)1975
الخارجية  وزير  منصب  إلى  فيها  وصل  األردن  في  سياســية  بمســيرة  اللجنة  في  عمله 
بيرزيت  كلية  تأسيس  حياته،  مشــروع  أجل  من  السياســة  ترك  ثم  الخمســينات.  بنهاية 

بعد.  فيما  جامعة  أصبحت  التي 

يتولى  كان  )كيان  الوطنية  اللجنة  هي  أخرى،  جهة  بمســاعدة  اللجنة  لت  تشــكَّ
ت  ضمَّ النكبة(.  وأيام  العربية  الثورة  خــالل  حدث  كما  األزمات  إبان  المدينة  قيــادة 
نابلس.  لجنة  أقواها  كانت  وطنية،  لجنة  وعشرين  إحدى   1948 خالل  فلسطين  أنحاء 
كيانات:  ثالثة  رئاســة  بين  بذلك  فجمع  الوطنية  اللجنة  رئاســة  طوقان  العمدة  تولى 
المرتبطة  األنشطة  تنسيق  له  أتاحت  التي  الجديدة  واللجنة  الوطنية،  واللجنة  البلدية، 
اللجنة  فرعية لالجئين ضمن  لجنة  تشكيل  في  أواًل  العمدة  ر  فكَّ ا.  قويًّ تنسيًقا  بالالجئين 
لجنة  تشكيل  آثر  لكنه  الحق،  منظور  من  للغاية  إيجابية  خطوة  تلك  وكانت  الوطنية، 
وتركيزه على  الوطنية  اللجنة  رئاسة  تخليه عن  بفترة  ذلك  الغاية. وأعقب  لتلك  مستقلة 

 1948 يونيو/حزيران   20 في  األول  اجتماعهــا  انعقد  التي  الالجئين،  لجنة  جهــود 
عند  الرأي  الســتطالع  ان  وَعمَّ القدس  إلى  مبعوثين  إرســال  قراراتها  أول  وكان   ،)1(

الالجئين.  لقضية  التصدي  عزمهما  مدى  على  وللتعرف  واألردنية  الفلسطينية  القيادة 
األولى  المهمة  هذه  إلى  ناصر  وموسى  السائح  الحميد  عبد  الشيخ  مضى  ذلك،  وعلى 

فلسطينية.  منظمات  من  نواله  الممكن  العون  مدى  الستطالع 

تبقى  ما  أن  تجلى  وفيه  بتقريرهما،  المبعوثان  جاء  للجنة،  الثانية  الجلســة  وفي 
القيادات  من  االنتداب وغيرها  فترة  الفلسطينية خالل  والقيادة  العليا  العربية  اللجنة  من 

يونيو/حزيران  و23   20  ،17/4/137 صندوق  )"األرشيف"(،  العامة  نابلس  مكتبة  أرشيف    )1(
 .1948
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أية  بانعدام  أخبراهما  قد  المبعوثان  التقاهــم  ممن  علمي-  موســى  -مثل  المجتمعية 
أخذها.  لهما  يمكن  موارد 

على  يبدو-  ما  -على  الفلسطينيين  السياسيين  بعض  حثَّ  النابلســي  الوفد  لكن 
النازحين  لمســاعدة  األموال  جمع  تتولى  لالجئين  مركزية  فلســطينية  لجنة  تشــكيل 
األمور  مباشرة  قررت  لها،  سند  ال  أنه  النابلسية  اللجنة  أدركت  فلما  الفلســطينيين)1(. 
جنين  في  الوطنية  اللجان  قرار  صــدر  بل  ذلك،  في  وحيدة  تكن  لم  لكنهــا  بنفســها؛ 
مساعدة  بغية  مشــتركة  بصفة  ميزانياتها  باســتخدام  والبيرة  الله  ورام  واللد  وطولكرم 
الجيش  احتالل  تحت  اللحظة  تلك  حتى  تكن  لم  اللد  أن  بالذكــر  )جدير  الالجئيــن 

الحق.  وقت  في  المشترك  الجهد  هذا  إلى  القدس  لجنة  انضمت  ثم  اإلسرائيلي(. 

)1(  المرجع السابق، 23 من يونيو/حزيران 1948. 
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العمل الفعلي 

الالزم  األساَس  يونيو/حزيران  من   28 بتاريخ  الثالثة  جلستها  في  اللجنة  أرست 
الالجئين".  أعباء  "تخفيف  بلفظ  اللجنة  عنه  عبَّرت  ما  أو  المســاعدات  توزيع  آللية 
هو  سر  أمين  تعيين  عن  )فضاًل  مســتقباًل  به  تهتدي  دســتور  إقرار  اللجنة  قررت  كما 
حتى  الزًما  ذلك  كان  قدومــي(.  جميل  هو  مســاعد  ســر  وأمين  النبطاوي،  وصفي 
تكن  لم  اللجنة.  بأنشــطة  المعنيين  العســكريين  الحكام  موافقة  اســتصدار  يتســنى 
من  فكاك  وال  نابلس  في  حــكام  ثالثة  يوجد  كان  إذ  إجرائية؛  عملية  محــض  تلــك 
جيش  وقائد  العراقي،  الجيش  وقائد  العربي،  الفيلق  قائد  وهم:  جميًعا،  اســترضائهم 
استصدار  لالجئين  السلكي  جهاز  شراء  أراد  من  على  كان  ثم،  ومن  العربي.  التحرير 
ذلك  أتاح  وقد  األمنية)1(.  اإلشكاالت  ِعداد  في  يدخل  كان  الالسلكي  ألن  الموافقات 
أثير  عبر  اللجنة  تشكيل  عن  اإلعالن  القدس  إذاعة  إلى  تطلب  أن  للجنة  أيًضا  التحرك 
بشأن  تقارير  طلب  على  األزمة  طوال  لالجئين  األردنية  اللجنة  دأبت  كما  الالسلكي. 
)ولم  واألخرى  الفينة  بين  المســاعدة  عرضت  فيما  نابلس،  في  المتخذة  اإلجراءات 

األحيان!(.  معظم  في  تصل 

لت  نابلس، فحوَّ بلدية  تعاون وثيق مع  اللجنة في  يوليو/تموز، كانت  ومع دخول 
اللجنة  كما سعت  الالجئين.  لتوزيعه على  العربي  البنك  إلى  ميزانيتها  من  البلدية جزًءا 
اللجنة  سجالت  تفيد  نقطة  وهذه  يوليو/تموز؛  في  الوافدين  الالجئين  عدد  معرفة  إلى 
ذلك،  على  وبناء  بها.  المحيطة  والقرى  الثالث  البلدان  في  حيالها  األرقام  من  بشيء 
الالجئين  عدد  بلغ  منهما  الواصلين  وباستبعاد  الله  ورام  اللد  سقوط  وحتى  أنه  نجد 
للتمويل  مصادر  عن  بحًثا  اللجنة  من  يكل  ال  بســعي  ذلك  اقترن  الجًئا.   154.675
الوفاء  لحين  وقًتا  استغرقت  وإن  حتى  وعود  استصدار  في  فنجحت  لالجئين،  والعون 
عبد  بالملك  اللجنة  أعضاء  اجتمع  االنتظار.  تحتمل  الالجئين  أوضاع  تكن  ولم  بها، 
فلســطين  عملة  وقتها  الجنيه  )كان  فلســطيني  جنيه  ألف   15 بتدبير  وعد  الذي  الله، 
وقدره  بمبلغ  الله-  عبد  الملــك  من  -بتشــجيع  وعًدا  اللجنة  تلقت  كمــا  واألردن(، 

)1(  األرشيف، الصندوق 17/4/137، 11 يوليو/تموز 1948. 
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من  وعود  ذلك  وواكب  والقدس.  ان  َعمَّ في  اإلســالمي  البنك  من  جنيه  ألف   150
مســاعدة  إلى  تســعى  اللجنة  كانت  إذ  متأخرة؛  جاءت  جميًعا  لكنها  العربية،  الجامعة 
في  الكائن  المصري  األحمر  الهالل  جمعية  فرع  مخاطبة  إلى  دفعها  ما  عاجلة،  إضافية 
ا.  محليًّ المعونات  معظم  جمع  لزاًما  فكان  تأخرت،  المساعدة  هذه  حتى  لكن  الله،  رام 

إذ  الالجئين؛  على  القمح  توزيع  مع  تتعامل  يوليو/تموز  مستهل  في  اللجنة  كانت 
على  باإلشراف  منقطع  غير  اهتماًما  أبدوا  اللجنة  أعضاء  جميع  أن  الوثائق  من  نستنتج 
الوثائق  تثبت  كذلك  والسرعة.  بالسالسة  اتســمت  إجراءات  وفق  الالجئين  مســاعدة 
والرملة  اللد  بلدتي  من  ريــن  المهجَّ وصول  عقب  الجهود  زيادة  على  القــدرة  مــدى 
في  الضرورية  السلع  توزيع  وجاء   .)1948 يوليو/تموز  من  الثاني  األســبوع  )خالل 

وطولكرم.  وجنين  نابلس  الثالثة:  البلدات 

بقيمة  يومية  ضرورية  سلع  وتقديم  الجئ  كل  إلى  الوصول  في  اللجنة  نجحت 
الجئ.  كل  إلى  مليم(   1000 من  مؤلَّفا  الواحــد  الجنيه  كان  إذ  )مليــم؛  مليــم   100
لمزيد  طلًبا  العربية  العواصم  إلى  وفود  إرسال  على  اللجنة  واظبت  ذاته،  الوقت  وفي 
ذلك،  ومع  تتحقق.  لم  يوليو/تموز  بنهاية  ُقطعت  التي  الوعود  معظم  ألن  العون  من 
ا  رســميًّ كياًنا  باعتبارها  باللجنة  اعترفت  أن  العربية  الجامعة  من  اإليمان  أضعف  كان 
الجامعة  تكن  لم  إذ  البسيط؛  باإلنجاز  ذلك  يكن  ولم  الالجئين.  مساعدة  عن  مسؤواًل 

الهاشميين.  إمرة  تحت  كيان  أي  إلى  الرضا  بعين  تنظر  العربية 

المحاباة  بشأن  داخلية  نقاشــات  من  اللجنة  شــهدته  ما  األخرى  العقبات  ومن 
بما  الجئين  مع  وثيقة  قربى  عالقات  وجود  عن  نقاشــات  دارت  إذ  المهنية؛  ومفهوم 
األمر  واقع  في  كانت  أنها  بيد  بالمهنية.  والمســاس  المحاباة  من  شــيء  إلى  أفضى 
على  بها  الوفاء  ومدى  الالجئين  احتياجات  بخصــوص  الذاتي  للتقييم  مبهرة  عمليــة 
األول  مردها  يكن  لم  بسالسة  العمل  تسيير  صعوبات  أن  والحق  المطلوب)1(.  الوجه 
العربية  واللجنة  الهاشــميين  بين  العاتي  الصدام  إلى  بل  الداخلية،  الكفاءة  عدم  إلى 

)1(  األرشيف، المرجع السابق، 21 يوليو/تموز 1948. 
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العربية  اللجنة  كانت  بيانه،  سلف  ما  فوفق  الالجئين.  تمثيل  موضوع  بخصوص  العليا 
عقب  تشكيلها  اللجنة  أعادت  ثم  االنتداب،  فترة  خالل  الفلسطينية  القيادة  هي  العليا 
الفلسطينيين،  كل  حكومة  أي  المنفى،  في  حكومة  لت  وشكَّ مصر  بمســاعدة  الحرب 
بالحاج  ا  قويًّ ارتباًطا  وارتبطت  باشا  حلمي  أحمد  وترأسها  لها  ا  مقرًّ غزة  من  واتخذت 
في  الله  عبد  الملك  عارض  فيما  العربية؛  الجامعة  من  دعًما  والقت  الحسيني،  أمين 
بسلسلة  الله  عبد  ردَّ  العراق.  في  الهاشمي  حليفه  فعل  وكذلك  التحرك،  ذلك  األردن 
فبدأ  ككل،  الفلسطينيين  على  ملًكا  بوصفه  دوره  تأكيد  بها  أريد  التي  اإلجراءات  من 
وفية  فكانت  مصر،  أما  الغربية.  الضفة  باســم  ُتعرف  باتت  التي  المنطقة  ضم  عملية 
وحدهم  الفلسطينيين  أن  وأعلنت  الفلســطيني،  الشــأن  في  العربية  الجامعة  لقرارات 
إليهم  توكل  أن  ينبغي  فلســطين  من  رة  المحرَّ األجزاء  وأن  أنفســهم،  يمثلون  من  هم 

التحرير)1(.  استكمال  فور 

بدون  للهاشــميين  والئها  إعالن  إلى  اللجنة  اضطرت  المشــهد،  هذا  من  انطالًقا 
مذهلة.  نجاحات  يومئذ  حققــت  التي  لفلســطين  الممثلة  الكيانات  مع  العالقات  بتــر 
بأن  علًما  الصدد،  هذا  في  مساعًدا  عاماًل  المفتي  بخصوم  المعروفة  العمدة  صلة  وكان 
وتمثلت  فلسطينية.  أخرى  وشخصيات  بمسؤولين  صالت  جمعتهم  اآلخرين  األعضاء 
وجه  وعلى  محلية.  صفة  بل  لنفسها،  وطنية  صفة  اللجنة  ادعاء  عدم  في  يومها  الحيلة 
األهمية  في  المســاعدة  يضارع  ال  شــيء  ألي  يكن  لم  المطاف،  نهاية  وفي  اإلجمال، 
ما  أنه  المحلية  اللجنة  أدركت  وعندما  البتة.  تأثير  له  يكن  لم  وربما  ُيذكر،  سريع  تأثير 
الجنة  واصلت  المقطوعة،  الوعود  كل  من  الرغم  على  مكان  أي  من  ستأتي  مساعدة  من 

الالجئين.  لمساعدة  خطتها  وفق  أكبر  بجهد  عملها 

من  المالية  الموارد  إيجاد  في  األولى  الخطوة  تمثلت  ذكره،  ســلف  بما  وهدًيا 
حل  في  التالية  الخطوة  وتمثلت  الخارج.  من  شــيء  ورود  لعدم  نظًرا  البلدية  ميزانية 
طاقتها،  بكامل  مشــغولة  كانت  والشــقق  المنازل  معظم  بأن  ذلك  الســكنى،  قضية 
فيما  التسكين،  أغراض  في  المفتوحة  والســاحات  والكنائس  المساجد  فاســتخدمت 

)1(  األرشيف، الصندوق 17/4/150، شهر أغسطس/آب بالكامل 1948. 
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الزراعة،  في  اســتغاللها  إلى  الحاجة  دعت  عندما  الحقول  فــي  المشــكالت  برزت 
لألطفال.  ومدارس  روضات  عن  بحث  وواكبه  بديل؛  حل  عن  مجدًدا  اللجنة  فبحثت 

السلع  شــراء  في  اللجنة  فاجتهدت  الطعام،  توفير  هي  الداهمة  المشــكلة  كانت 
الرسوم  من  إلعفائها  األردنية  السلطات  مع  التفاوض  في  ونجحت  الشرقية  الضفة  من 
إذ  غريبة؛  واقعة  بســبب  تقريًبا  ا  كليًّ ُألغي  التســهيلي  اإلجراء  هذا  أن  غير  والجمارك. 
اللتين  والرملة  اللد  بلدتي  من  الجئون  وصل   ،1948 يوليو/تموز  شهر  كان  لما  إنه 
كما  عنهما  الدفاع  بوســعه  كان  الذي  األردني،  الجيش  أي  العربي،  الفيلــق  تركهمــا 
القدس  مدينة  في  القتال  ومن  اللطرون  في  اإلسرائيلي  الجيش  على  انتصاره  من  ثبت 
حانقين  المتروكتين  البلدتين  من  القادمون  الالجئون  كان  ولما  شــرقها.  وفي  القديمة 
البلدية.  العلم األردني عن سقف  إنزال  إلى  الجيش األردني، فقد عمدوا  بسبب تحرك 
يعني  ما  نابلس؛  إلى  الطحيــن  نقل  أوقفت  أن  إال  األردنية  الحكومة  مــن  كان  فمــا 
الملك  إلى  خاص  وفد  فتوجه  لالجئين.  العامة  األردنية  اللجنة  عبر  مــروره  وجــوب 
الفلســطينيين.  جمهرة  عن  تعبِّر  ال  ة  قلَّ فعلة  بأنها  وأقنعه  الواقعة،  عن  اعتذاًرا  وقدم 

الطحين()1(.  من  الطن  مائة  )السيما  اإلمدادات  استئناف  ذلك  وأعقب 

التدفق  أن  وبدا  الصحية،  المشــكالت  مع  التعامل  في  التالية  المرحلــة  تمثلــت 
انقسمت  والمالبس.  الخيام  من  المزيد  توفير  اقتضى  الصيف  في  الالجئين  من  المتزايد 
نابلس  الثالثة:  البلدات  من  بلدة  لكل  واحدة  فرعية،  لجان  ثالث  إلى  حينئــذ  اللجنــة 
بدور  الريفية  المناطق  وفي  البلــدات  في  العامة  اللجنة  ونهضت  وطولكــرم.  وجنيــن 
العنف  وحوادث  والطالق،  الزفاف  مشــكالت  حل  أي  الوســيطة:  التنســيقية  اللجنة 
عبر  التجنيد  مهمة  القروي  المســتوى  على  اللجنة  تولت  كما  االجتماعي.  أو  العائلي 
في  بنفسه  للمشاركة  ا  مســتعدًّ كان  إذ  المحلي؛  المختار  طوقان،  بالعمدة  وثيق  اتصال 
ســنين  منذ  ماعز  ســرقة  في  كانت  ولو  للغاية  قديمة  منازعات  في  البين  ذات  إصالح 

حدثت.  متى  وذلك  أنواعها،  بشتى  واالنتقام  الثأر  قضايا  في  أو  عدًدا، 

)1(  األرشيف، الصندوق 17/4/150، شهر يوليو/تموز/1948 
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الالجئين  أن  الوثائــق  صناديق  جنبات  بيــن  عديدة  مواقف  من  نعلــم  كذلــك 
وصف  أنه  اعتقدوا  إذ  "الجئين"؛  وصف  عليها  لوا  فضَّ بل  بالنازحين،  نعتهم  استنكفوا 
أنفســهم  تنظيم  إلى  الالجئون  اتجه  كما  العودة.  في  لحقهم  احتراًما  يحمــل  أفضــل 
الخدمات  تقديم  بغية  المعلمين-  المهنية -كما حدث في صفوف   واستغالل مهاراتهم 

للمجتمع.  الالزمة 
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األيام األخيرة من عمر اللجنة

احتالل  إلى  اإلســرائيلية  القوات  ســعت  عندما  الصيف  بنهاية  اختالل  حــدث 
الجو  من  عنيف  قصف  ذلك  )وواكــب  هناك  دحرتها  العراقية  القوات  لكــن  جنيــن 
مستوى  على  أخرى  فرعية  لجان  تشكيل  إلى  الحوادث  تلك  فأفضت  نابلس(،  على 
فرعية  لجنة   30 تشكيل  جرى  عامة،  وبصفة  قرية(.  كل  في  "المختار"  )شملت  القرى 

قرية.   76 أمور  على  للقيام 

ألف   150 من  أكثر  الثالثة  البلدات  مناطق  ت  ضمَّ يوليو/تموز،  نهاية  وبحلول 
البالغ  نابلس  مدينة  بأن  لتخبرنا  الوثائق  إن  حتى  باستمرار،  األعداد  وتعاظمت  الجئ، 
 ،1948 3 من سبتمبر/أيلول  ألف الجئ بحلول   26 استقبلت  ألف نسمة   25 سكانها 
 8500 بها  فكان  طولكرم،  أما  آخرين.  الجًئا   22.567 من  نحًوا  القرى  استقبلت  فيما 
جنين  وأما  الجًئا.   32.443 قراها  اســتقبلت  فيما  الجًئا،   4185 واستقبلت  نســمة 
نحًوا  قراها  استقبلت  فيما  الجًئا،   3134 اســتقبلت  فقد  النســمة،  آالف  أربعة  ذات 
المحيطة  الصغيرة  القرى  أن  ذلك  من  يستشــف  أن  وللناظر  الجئ)1(.   40.600 من 
في  المركزية  اللجنة  جهود  بفضل  هائلة  أعداد  الســتيعاب  اضطرت  الثالثة  بالبلدات 
الالجئين.  هؤالء  أرواح  أنقذت  التي  القرى  من  قرية  كل  في  الفرعية  واللجنة  نابلس 

في  ملموس  تراجع  مع  معها  التعامل  في  أيسر  العام  من  األخيرة  األشهر  كانت 
لألردن.  الشرقية  والضفة  والخليل  القدس  إلى  بعضهم  انتقل  فيما  الالجئين،  أعداد 
منطقة  في  طوياًل  تمكث  لم  األرشيف  في  المسجلة  األسر  أن  الممكن  فمن  وعليه، 
نابلس  أهل  مساعدة  بفضل  جديدة  حياة  استهالل  أمكنهم  فقد  مكثوا  من  أما  نابلس، 

سواهم.  دون  األخريين  والبلدتين 

تحوي  وهي  والصمــود،  اللجوء  عــن  فردية  حكايــات  نت  دوَّ وثائــق  ثمــة 
الكائنة  اللجنة  بأن  علًما  وراءهم،  فوه  خلَّ وما  الالجئين  أصول  عن  مهمة  معلومات 
هناك.  عليها  العثور  أمكن  وربما  البيانات،  تلك  تســجيل  تولى  من  هي  األردن  في 

)1(  األرشيف، الصندوق 17/4/147، 3 سبتمبر/أيلول 1948. 
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االستقصاء  ذلك  واستند  أيًضا،  وأســرة  فرد  لكل  المالية  لألوضاع  اســتقصاء  وثمة 
والقساوسة  الشيوخ  بشهادات  باالســتيثاق  مردفة  أنفسهم،  الالجئين  شــهادات  إلى 
قائمة  الدقيق  التفصيل  ويشمل  المحلي.  المســتوى  على  )المختار(  البلدية  ورئيس 
المســتفيدة.  العائالت  وعدد  العائالت  على  عت  ُوزِّ التي  المحددة  المالية  بالمبالغ 
ما  على  تحصلوا  الجًئا   73.997 مالية  رعاية  اللجنة  رعتهم  من  إجمالي  بلغ  وقــد 
حال  تكن  لم  المال  إلى  االحتياج  بــأن  علًما  فلســطيني؛  جنيه  ألف   11 مجموعــه 
تلقى  فيما  النقدية،  بدل  عينية  مســاعدات  على  حصل  من  فمنهم  الالجئين،  جميع 

تسجيل.  دونما  مباشرة  أموااًل  آخرون 

حيث  من  األيام  أصعب  كانت  رمضان  شــهر  أيام  أن  يتضح  الدقيق،  وبالتنقيب 
في  النقص  جوانب  على  للتغلب  إلهاًما  كذلك  حَوت  أنها  غير  المســاعدات،  تقديم 
نفســها:  الفترة  خالل  األخرى  الصعوبات  ومن  واألغذية.  والســلع  البشــرية  القوة 
ثبت  كما  بالرعاية.  اأَلْولى  العائالت  اختيار  في  أو  العائلة،  أفراد  تعيين  في  المحابــاة 
في  طمعوا  الذين  الالجئين  غير  من  السيما  الوثائق،  في  وتزوير  فساد  حاالت  وجود 
وعلى  لكن  هوية.  بطاقات  إصــدار  إعادة  إلى  اللجنة  اضطر  ما  وهــو  المســاعدات، 
بها  أدت  عالية  لكفاءة  مواكًبا  جاء  اللجنة  أنشطة  انتهاء  توقيت  أن  نجد  اإلجمال  وجه 
السكنى  وأسباب  والمشروبات  األغذية  توزيع  أنشــطة  عن  بعيًدا  حتى  مهمتها  اللجنة 
أناس  من  والبطانيات  األثاث  قطع  جمع  من  اللجنة  تمكنت  إذ  واألدوية،  األساســية 

منازلهم.  داخل  الكثير  لديهم  يكن  لم 

تلك  نهاية  اقتراب  مع  ثمارها  الخارجية  العون  مصادر  وراء  السعي  جهود  آتت 
فأرسلت  ومصر،  وسوريا  ولبنان  العراق  من  حكومية  غير  منظمات  تدخلت  إذ  الفترة؛ 
المؤسسات  في  الطبية  بكوادرها  المؤسسات  تلك  واتصلت  والصويا،  والتمور  األلبان 
مايو/أيار  شهر  كان  ولما  العامة.  اإلغاثية  الجهود  إطار  في  العون  تقديم  بغية  القريبة 
حساب  إعادة  التدوينية  أنشطتها  آخر  وكان  اللجنة،  ألنشطة  بطيئة  نهاية  حانت   ،1949
الموقوفين،  وعدد  المغادرين  وعدد  الجــدد،  المواليد  عدد  وتســجيل  الالجئين  عدد 
بالنسبة  اللجنة  عمل  انتهاء  بقرب  إيذاًنا  التدويني  النشــاط  ذلك  وكان  ذلك.  إلى  وما 
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العمل  تم  إذ  النهاية؛  بداية  كانت  لكنها  بينهم.  التذمر  من  حااًل  أذاع  ما  وهو  لالجئين، 
ستوقف  أنها   1949 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  اللجنة  أعلنت  فيما  محدودة،  بقدرات 
في  عملها  واصلت  الثالثة  المحلية  اللجان  أن  غير   ،1950 العام  مطلع  في  أنشطتها 

نابلس.  في  العامة  اللجنة  فضِّ  بعد  حتى   1950 العام  مطلع 

بأنه  علًما  اللجنة،  محل  الحلول  في  الدولي  األحمر  الصليب  بدأ  فشيًئا،  وشيًئا 
الدولية.  المنظمة  إلى  اللجنة  وثائق  جميع  ُسلِّمت  بل  رسمي،  تعاون  يومئذ  يوجد  لم 
أنه  بالذكر  الجدير  ومن   ،1950 العام  مســتهل  في  الصورة  في  األونروا  ظهرت  ثم 
ُأخرجت   ،1949 يونيو/حزيران  في  واألردن،  إســرائيل  بين  الهدنة  اتفاق  تنفيذ  بعد 
إســرائيل  بين  الحدود  ترســيم  إعادة  بســبب  الثالثة  البلدات  نطاق  من  بعينها  قرى 
فيما  الشــرقية،  الضفة  مع  الغربية  الضفة  اتحدت   ،1950 العــام  وبحلــول  واألردن. 
من  نفســه  هو  ابتدأها  الذي  العمدة  وكان  التطوعية.  الفلســطينية  اإلجراءات  توقفت 

إنهائها.  قرار  اتخذ 
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خاتمة

والمستقبِلة  المهجرة  المجتمعات  عند  الحيلة  سعة  مدى  األولية  البحوث  أكدت 
قبل  والتعاضد  التضامن  بفضل  الشدائد  رغم  البقاء  في  نجحت  وكيف  السواء،  على 
وآثار  مالبســات  االســتيعابي  النموذج  ولهذا  طويل.  بوقت  الدولية  المعونة  تصل  أن 
األولى:  عنهما:  الســكوت  طال  وإن  مترابطتين  قضيتين  إلى  بالنســبة  النتائج  مترامية 
من  المســتحق  القدر  إلى  مفتقًرا  ظل  الفلســطينيين  تاريخ  في  فصل  كتابة  إعادة  هي 
أن  هي  والثانية:  والســلبية.  االضطراب  ها  عمَّ فترة  لتوصيــف  واالســتقصاء  البحث 
بلغ  وااللتزام  التضامن  مــن  وأعراف  إرث  عن  اللثام  تميــط  الماثلة  الحالــة  دراســة 
واالســتيعاب،  التعاطف  على  القائمة  اإلقليمية  المواقف  عن  كشــفت  أن  قوتها  من 
الالجئين  قضية  نوقشــت  كلما  والحاضر  الماضي  في  بالتجاهل  قوبلــت  وإن  حتــى 
في  أثرها  لها  مسألة  وتلكم  والسياسية.  اإلعالمية  المحافل  في  األوســط  الشــرق  في 
اليوم  الالجئين  قضية  مع  للتعاطي  الممكنة  العملية  الخيارات  وفي  الذهنيــة  الصــورة 

الراهنة.  المعضالت  ضوء  في 

ا  نســبيًّ الفقر  وظاهر  التمكين  عديم  صغير  مجتمع  في  الالجئين  اســتيعاب  إن 
حافلة  حالة  وهي  بعده،  وما  فلســطين  اســتالب  تاريخ  في  مبهرة  تاريخية  حالة  لهو 
الرغم  وعلى  أنه  والحق  الحالية.  والالجئين  النازحين  أزمة  حيال  المستفادة  بالدروس 
الدولة  بصفات  واقع  تقديم  من  تمكن  أنه  إال  المجتمع  ذلك  في  الواضح  الضعف  من 
في  الالجئين  الستيعاب  المســجلة  الحاالت  بأفضل  حتى  وبالمقارنة  دولة.  ال  حيث 
إيجاد  الباحث  على  يســتحيل  فيكاد   )2012 في  )المندلعة  الحالية  الالجئيــن  أزمــة 
والمواقف  والقدرات  بالسياســات  )مقارنة  ومهام  دور  فيها  للتضامن  مماثلــة  حالــة 
جديًدا،  يكن  لم  النابلســية  الحالة  في  المثبت  التضامن  ذلك  أن  كمــا  االجتماعيــة(. 
وقد  بالبلدة،  عصفت  طبيعية  كوارث  مواجهة  في  ذلك  إلى  الظروف  دعت  ما  فغالًبا 
نابلس  أهل  تمكن  الذي  المرعب   1927 زلزال  خالل  السيما  قوية  شواهد  لذلك  كان 

البلدية.  وتدخل  التضامن  بفضل  فاجعته  مع  التعامل  من 



من  نموذًجا  ل  يشــكِّ الكارثة  مواجهة  في  نابلس  أبدته  الذي  التضامــن  أن  نعتقــد 
األزمة  اندالع  واكب  المستقبل.  في  تبعاته  له  نموذج  الالجئين، وهو  الماضي الستيعاب 
على  البحثية  األوساط  فركزت  وغيرها،  أوروبا  على  الالجئين  من  كبير  تدفق  السورية 
لتخفيف  الحكومية  غير  والمنظمات  المحليــة  الحكومات  وجهود  الدولية  المشــاركة 
اإلعالمية  للتغطية  متروكــة  فظلت  إطالقه  على  المجتمــع  اســتجابات  أما  األزمــات. 

واالرتياب.  األجانب  لرهاب  السلبية  الجوانب  على  تركيزها  كرست  التي  الظاهرية 

ي  تقصِّ حالة  ليســت  المذكورة  التاريخية  الحالة  أن  يؤكد  الوثائق  في  النظر  إن 
جعلت  شــاملة  إنســانية  تجربة  هي  بل  جلدتهم،  بني  من  آلخرين  فلســطينيين  رعاية 
ببشر  حاقت  أزمة  تجاه  التعاطف  إبداء  إلى  مبادرين  وقادته  المجتمع  ذلك  من  شرائح 
المســاعدة  من  النوعية  تلك  إلى  الدوام  على  مآلها  ليس  معقدة  عملية  فهي  مثلهــم؛ 
الجانب  هذا  في  الشيء  بعض  توسعنا  لقد   .1948 في   نابلس  شهدتها  التي  المهولة 
الالجئين  استيعاب  عملية  في  الحميد  اإلنساني  التعاطف  ذلك  دور  أن  استشعرنا  كوننا 
النظرية  الدراسات  واقع  ومن  الالجئين.  دراسات  في  البحث  من  الالئق  نصيبه  يلق  لم 
بل  فحســب،  مادي  عون  مســألة  تكن  لم  المســاعدات  أن  ا  أيقنَّ الموضوع  هذا  في 

الدعم)1(.  وتقديم  الطمأنينة  وبث  النفوس  لتهدئة  وعاطفية  مهنية  جهوًدا  شملت 

للمجتمع  سمحت  إســرائيل  أن  لو  ليحدث  كان  ما  يفترض  أن  فللمرء  وختاًما، 
فرارهم  لدى  ذاته  النحو  على  الفلسطينيين  الالجئين  باستيعاب  الدولة  في  الفلسطيني 
يكن  لم  األخرى،  التاريخية  الحاالت  من  النقيض  فعلى   .2012 عقب  ســوريا  من 
فحسب،  الثقافة  أو  ين  الدِّ أو  اإلثنية  أو  الجنسية  يشاطرونهم  لبشر  عندئذ  االستيعاب 
المشترك  األصل  كان  الحاالت.  من  الكثير  في  عليا  درجات  من  أقارب  ليضم  كان  بل 
كرم  عن  المتوارثة  التقليدية  الثقافــة  وكذلك  الجنســية،  حتى  أو  المنطقة  حيث  مــن 
والبنية  الموارد  بانعدام  المحفوفــة  العوامل  من  الحاالت-  تلك  كل  -فــي  الضيافــة 

المستقبل.  في  والتمكين  بالتحسين  حري  نموذج  ذلك  وفي  األساسية، 

إن؛  ساغاال،  إس؛  ديكت،  أيًضا:  انظر   ،3 الحاشية  في  ذكرناها  التي  المصادر  إلى  باإلضافة    )1(
اآلخرين:  مساعدة  إلى  الفعالة  "الدوافع   .)2011 األول  أكتوبر/تشرين   10( بي  سلوفيتش، 
 24 نموذج لقرارات المنح ثنائي المراحل". دورية جورنال أوف بيهيفيورال ديسيجن-ميكينغ. 

 .376-361 :)4(
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ملن الوكالة؟ 

األونروا والالجئون الفلسطينيون يف التاريخ

آن عرفان
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الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  تستقبل 
مســبوقة  غير  مســتويات  ذلك  ويواكب  العمل،  من  الثامن  عقدها  )األونروا(  األدنى 
الوكالة  إلى  الموجهة  االنتقادات  من  والكثير  تؤديه)1(.  الذي  الدور  تجاه  العــداء  مــن 
هي  هل  يتســاءلون:  إذ  وضعها؛  في  المزعوم  التناســب  عدم  حول  متمحور  األممية 
اختالف  من  الرغم  وعلى  فلسطينية؟  منظمة  أم  المتحدة،  لألمم  تابعة  إنســانية  وكالة 
إلى  انتماء  صلة  عي  يدَّ فكلهم  واحد:  جانب  على  متفقون  أنهم  إال  الناقدين  توجهات 
التوترات  أن  غير  عملياتها.  على  الحكم  حق  في  يتوســعون  وعليه،  األونروا،  وكالة 
على  الوكالة  لعمل  محفــًزا  كانت  لطالما  المتنافســة  االدعاءات  تلكم  عن  المنبثقــة 
عالقاتها  تيســير  أجل  من  الوكالة  نضال  شــهدت  التي  الماضية  الســبع  العقود  مدار 
عالقة  على  الوضع  ذلك  تأثير  في  المقالة  هــذه  تنظر  ثم،  ومن  الفاعلين.  بمختلــف 
في  األقوى  االدعاء  صاحب  المجتمع  فهم  أنفسهم؛  الفلسطينيين  بالالجئين  األونروا 
وعلى  إنه،  يقال:  ومما  األقل.  على  المبدأ  حيث  من  ولو  نفســه،  إلى  الوكالة  نســبة 
قد  اللجوء  مجتمعات  فإن  األونروا،  هياكل  من  لالجئين  الرسمي  االستبعاد  من  الرغم 
في  الالجئين  مواقع  خالل  من  وذلك  الوكالة،  عمل  في  قوة  نقطة  كسب  في  نجحت 
الالجئين.  من  هم  بالوكالة  الموظفين  من  كبير  فعدد  عملها.  من  والمستفيدين  الوكالة 

من  الفاعلين  من  العديد  يوجد  أنه  شك  فال  الهيكلية  االعتبارات  حيث  من  أما 
هي  الرســمية-  الناحية  -من  فالوكالة  األونروا،  عمل  في  المؤثرة  القوة  نقــاط  ذوي 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  شــؤونها  تســيِّر  التي  المتحدة  األمم  هيئات  إحدى 
تقاريرها  تقدم  أن  الوكالة  على  يجب  إذ  الجمعية)2(؛  تلك  أمام  مسؤولة  فهي  ولذلك 
المؤقتة  األونروا  مهمة  تجديد  على  الجمعية  ت  تصوِّ ضوئها  على  والتي  إليها  السنوية 

)1(  غنس، سي. "نضال األمم المتحدة من أجل الالجئين الفلسطينيين متواصل، لكن وكالتها المهمة 
https://www.theguardian. com/  ،2019 8 أغسطس/آب  ذا غارديان،  العون"،  إلى  بحاجة 
global-development/ commentisfree/2019/dec/08/the-uns-fight-for-palestinian-

 refugees-goes-on-but-its-key-agency-needs-help.

)2(  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 302 )A/RES302)IV ،)5(، 8 أغسطس/آب 1949. 
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فالوكالة  المالية  الناحية  مــن  وأما  التجديد)1(.  بعدم  ت  تصوِّ أو  ســنوات،  ثــالث  كل 
العادة  في  التي  الطوعية  التبرعــات  على  بل  العامة،  الجمعية  علــى  معتمدة  ليســت 
المتحدة  والمملكة  المتحدة  الواليات  السيما  الغربية،  الحكومات  من  معظمها  يأتي 
منذ  لألونروا  األكبر  المانــح  المتحدة  الواليات  كانت  وقد  األوروبــي)2(.  واالتحــاد 
تمويل  خفض  ترامب،  دونالد  الرئيس،  إدارة  قررت  عندما  تغيَّر  ذلك  لكن  إنشــائها، 
دوالر  مليون   400 حــدَّ  تجاوزت  بقيمة  فيهــا  عجز  حدث  حتى  بشــدة  الوكالــة)3( 
مســتويات  فتلقت  مانحيها  تنويع  إلى  الوكالة  ســعت  الحين،  ذلك  ومنذ  أميركي)4(. 
األوروبي  واالتحاد  والسويد  ألمانيا  السيما  أوروبية،  حكومات  من  الدعم  من  متزايدة 
بين  االنفصام  ى  يتجلَّ هنا،  ومن  الخليج))(.  ودول  وروســيا  اليابان  عن  فضاًل  نفســه، 
يجعلون  ومن  المتحدة(  لألمم  العامة  الجمعية  )أي  الوكالة  عمل  على  سلطة  له  من 

المانحة(.  )الدول  بها  المنوطة  بوظائفها  تفي  حتى  ممكنة  األونروا  مهمة 

الوكالة،  في  قــوة  موطن  لها  من  وحدها  األطــراف  هذه  فليســت  ذلك،  ومــع 
يتسنى  حتى  المضيفة  الدول  تعاون  على  الوكالة  باعتماد  تفيد  اللوجستية  فاالعتبارات 
سوريا  حكومات  موافقة  استصدار  من  للوكالة  البد  أخرى؛  وبعبارة  عملها)6(.  أداء  لها 
الغربية  الضفة  في  أما  الدول،  تلك  من  واحدة  كل  فــي  تعمل  حتى  واألردن  ولبنــان 

https://unispal. un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/،1951 بدًءا من  السنوية،  تقارير األونروا    )1(
 udc.htm?OpenForm.

)2(  بخصوص تمويل األونروا، انظر المرجع السابق. 
مهب  في  بمستقبلهم  ويلقي  الفلسطينيين،  الالجئين  عن  التمويل  يقطع  "ترامب  آ،  عرفان،    )3(
https://theconversation.com/ ،2018 الشكوك"، ذا كونفرسيشن، 25 من يناير/كانون الثاني
 trump-cuts-aid-to-palestinian-refugees-and-throws-their-future-into-doubt-90282.

)4(  األونروا، "االجتماع الوزاري بشأن األونروا يجمع مبلًغا كبيًرا قوامه 122 مليون دوالر أميركي"، 
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/minis- ،2018 28 من سبتمبر/أيلول

 terial-meeting-unrwa-raises-remarkable-us122- million.

 https://www.unrwa.org/how-you-can-،تاريخ بدون  الوكالة"،  تمويل  "كيفية  األونروا،    )5(
help/how-we-are-funded.

19 من يناير/كانون الثاني  مقابلة مع فيليبو غراندي، المفوض العام السابق لألونروا، بيروت،    )6(
 .2015
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ضرورة  تعني  المزمن  اإلسرائيلي  االحتالل  على  المترتبة  الخصائص  فإن  غزة  وقطاع 
مطلوب  تعاون  يناظره  األول،  المقــام  في  اإلســرائيلية  الحكومة  جانب  من  التعاون 
تلك  فلكل  ذلك،  على  وبنــاء  الفلســطينية)1(.  الســلطة  جانب  من  بكثير  أقل  بدرجة 

األقل.   على  ا  نظريًّ ولو  األونروا،  عمل  إنهاء  تخولها  صالحية  الحكومات 

على  النفوذ  ذوي  قائمة  عن  أنفســهم  الفلســطينيين  الالجئين  غياب  الجلي  من 
شكل  تتخذ  ما  غالًبا  الوكالة  مع  تفاعالتهم  أن  نجد  الرسمي  النفوذ  من  فبداًل  الوكالة، 
الالجئين  من  لمحتجين  صوًرا  -مراًرا-  إعالمية  تقارير  أوردت  إذ  الخارجي؛  الضغط 
التقارير تظاهرات وإضرابات واعتصامات  تناولت تلك  الوكالة، كما  الفلسطينيين على 
أعمال  من  يرافقها  وما  المنظمة  التظاهرات  تلك  كانــت  ولطالما  الصدد)2(.  هذا  فــي 
أمر  وهذا  عقود،  ســبعة  مدار  على  الممتد  األونروا  تاريخ  في  ا  مســتمرًّ مظهًرا  عدائية 
دليل  التكتيكات  تلك  استخدام  أن  يقرر  له  المبسط  والتوصيف  ذاته.  حدِّ  في  كاشف 
في  ظاهر  الغياب  وهذا  األونروا.  عمل  هياكل  من  لالجئين  الرسمي  االســتبعاد  على 
إلسكاتهم  المستمرة  المحاوالت  مع  اتساًقا  أشد  وهو  األوسع،  النطاق  على  تهميشهم 

التاريخ)3(.  مرِّ  على  ا  سياسيًّ

بين  المبرمة  االتفاقية  في:  محدد  وغزة  الغربية  الضفة  في  إسرائيل  مع  األونروا  ترتيبات  أساس    )1(
األونروا وإسرائيل بشأن معونات الالجئين الفلسطينيين، 14 من يونيو/حزيران 1967، الملف 

ان.  رقم OR210)IS(، الصندوق OR59، سجل األونروا المركزي، عمَّ
بوست،  هافينغتون  األونروا"،  يتظاهرون ضد  الفلسطينيون  "الالجئون  مثاًل: خزعل، س،  انظر    )2(
https://www.huffpost.com/entry/palestinian-  ،2016 الثاني  يناير/كانون  من   21
refugees-prot_b_9038304 https://www.huffpost.com/entry/palestinian-refugees-
مساعدات  من  المزمعة  االقتطاعات  ضد  يحتجون  "اآلالف  ي.  خان،   prot_b_9038304؛
https://www.aljazeera.com/  ،2018 الثاني  يناير/كانون  من   29 الجزيرة،  األونروا"، 
 news/2018/01/thousands-protest-planned-unrwa-aid-cuts-180129180614926. html
"األونروا تفصل 17 معلًما من مدارسها في لبنان"، ميدل إيست مونيتور، 9 من يناير/كانون الثاني 
https://www.middleeastmonitor.com/20200109-unrwa-fires-17-teachers-  ،2020

 ./from-its-schools-in-lebanon

)3(  في تاريخ التهميش السياسي للفلسطينيين، انظر: خالدي، ر )2006(، القفص الحديدي: قصة 
النضال الفلسطيني من أجل الدولة، بوسطن: بيكن برس. 
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ذلك  مقاومتهم  كيفية  إلــى  ترمز  الوكالة  على  الالجئيــن  احتجاجات  أن  كمــا 
ذلك  أتوا  وقد  الوكالة)1(.  على  رسمي  غير  نفوذ  كسب  في  نجاحهم  وكيفية  االستبعاد، 
أن  في  ويتجلى  األظهر،  هو  األول  الوكالة،  مع  بهما  يتفاعلون  رئيســين  طريقين  عبر 
لوفاء  محوري  تعاونهم  فإن  ثم،  ومن  الوكالة.  خدمات  من  المستفيدون  هم  الالجئين 
الجمعية  إلى  المســتوفاة  تقاريرها  تقديم  الوكالة  تســتطيع  فلن  وإال  بمهمتها،  الوكالة 
من   ٪90 نسبة  يمثِّلون  الفلسطينيين  الالجئين  أن  هو  والثاني  المانحة.  والدول  العامة 
هذه  ضوء  وفي   .)2()٪99 نسبة  إلى  التقدير  هذا  يرفع  )والبعض  نفسها  الوكالة  موظفي 
بين  عالقة  عن  الحديث  كان  إذا  بما  تحيط  استفهام  عالمة  ثمة  االرتفاع،  بالغة  النسبة 
شيء  على  سيكون  آخر  جانب  من  الفلســطينيين"  "والالجئين  جانب  من  "األونروا" 
األونروا  تحليل  ذلك  من  األجدى  بل  منفصالن.  كيانان  وكأنهما  أصاًل؛  الصحة  من 
بالوكالة.  االستئثار  على  المتنافسين  الفاعلين  من  العديد  يحوي  هجيًنا  كياًنا  بوصفها 

الالجئين  أن  به  المقطوع  فمن  الرســمي،  غير  النفوذ  عن  وبالحديث  ذلك،  ومع 
ذكرهم.  السابق  الفاعلون  يحوزه  مما  الوكالة  على  أقل  ســلطة  يحوزون  الفلســطينيين 
غير  توظيفهم  أن  إال  الوكالة  موظفي  مــن  األعظم  القوام  الالجئون  ل  يشــكِّ حين  ففي 
يهيمن  بالوكالة  العليا  اإلدارة  إن  إذ  والعليا؛  الدنيا  المناصب  شغل  حيث  من  متناســب 
الدوام  على  الغربيين  من  الواقع  في  وهم  الدوليين"،  "الموظفين  باسم  يسمون  من  عليها 
دأبوا  فقد  ا،  هيكليًّ تمكيًنا  الفلسطينيين  الالجئين  تمكين  عن  النظر  وبغضِّ  لكن  تقريًبا)3(. 

https://www. ،1(  عرفان، آ، "النشاط وحمالت األونروا الخاصة بالالجئين"، فكر جديد في اللجوء(
rethinkingrefuge.org/articles/activism-and-the-agency-the-palestinian-refugees-

 unrwa-campaigns.

https://www.unrwa.org/who-we-are/frequently- ،2(  األونروا، "األسئلة الشائعة"، بدون تاريخ(
ترامب  قرار  بسبب  يتألمون  الفلسطينيون  "الالجئون  إيلينا.  قاسمية،  فديان   asked-questions؛
 26 كونفرسيشن،  ذا  المعاشات"،  في  وأزمة  الوظيفي  األمن  انعدام  من  يسببه  وما  التمويل  قطع 
https://theconversation.com/palestinian-refugees-lamentas-  ،2018 مارس/آذار  من 
 ؛trump-funding-cuts-createjob-insecurity-and-a-pensioncrisis-93447األونروا، 
 https://www.unrwa.org/،2019 مارس/آذار  من   8  ،"2019-2018 باألرقام  "األونروا 

 resources/about-unrwa/unrwafigures-2018-2019.

)3(  بخصوص مقترحات الموظفين الفلسطينيين، انظر المرجع السابق. 
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يصادفون  وأحياًنا  الوكالة،  على  التنفذ  بغية  يحوزون  الذي  البسيط  النفوذ  استغالل  على 
قائمة  في  بنجاح  أنفسهم  الفلسطينيون  الالجئون  أدخل  وبذلك  الصدد.  هذا  في  نجاًحا 

الوكالة.  على  السيطرة  على  المتنافسين  الفاعلين 

أهم  تحديد  أواًل  يقتضي  األمر  هذا  في  الفلسطينيين  الالجئين  نجاح  فهم  أن  بيد 
إال  الوكالة  ضد  الكثيرة  حمالتهم  بواعث  تنوعت  حين  ففي  الوكالة،  من  مطالباتهــم 
مع   2016 عام  ُأجريت  مقابلة  ففي  بينهم.  فيمــا  تربط  مشــتركة  موضوعات  ثمة  أنه 
الوطني  للمجلس  التابعة  الالجئين  للجنــة  الســابق  -الرئيس  صالح  صالح  المؤلف 
في  االســتثمار  بزيادة  المطالبة  األخص:  على  موضوعين  الضيف  ذكر  الفلســطيني- 
الحقوق  تمثيل  فــي  الجهد  من  مزيًدا  الوكالة  ببــذل  والمطالبة  األونــروا؛  خدمــات 
التوترات  عن  تغــب  لم  مظالم  من  منبعث  المطلبيــن  وكال  لالجئيــن)1(.  السياســية 
الماضية.  الســبع  العقود  مدار  على  الفلســطينيين  والالجئين  الوكالة  بين  المســتمرة 
مع  الالجئين  تفاعالت  في  بالنظر  ذلــك  كيفية  المقالة  هذه  بقية  في  ــُل  ُنَفصِّ لذلــك، 
بموظفيها.  والثاني  خدماتها،  بمستخدمي  يتعلق  األول  محورين:  في  وذلك  الوكالة، 

)1(  مقابلة مع صالح، الرئيس السابق للجنة الالجئين التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني، بيروت، 3 
من ديسمبر/كانون األول 2016. 
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التظاهرات الحاشدة: الالجئون الفلسطينيون بوصفهم مستخدمين 
لخدمات األونروا 

الوكالة  نهضت   ،1950 مايو/أيار  مــن   1 في  الوكالة،  عمليات  اســتهالل  منذ 
الشــام؛  منطقة  في  "البدون"  الفلســطينيين  لالجئين  الحكومية  الخدمات  من  بالكثير 
في  بلدية  خدمات  تقديم  عن  فضاًل  النطاق،  واســعة  وتعليمية  صحية  برامج  فنفذت 
وثائق  أصدرت  كما  الخمس")2(،  العمليات  "مناطق  في  به  معترًفا  الجئين)1(  مخيَم   58
شبه  العمل  هذا  كان  وقد  ولبنان)3(.  سوريا  في  المقيمين  البدون  للفلســطينيين  الهوية 
بعبارة  يصفه  أن  المعلقين  بأحد  حدا  إنه  حتى  واسع،  نطاق  على  ملموًسا  الحكومي 

المتحدة)4(.  لألمم  المميز  اللون  إلى  إشارة  الزرقاء"،  "الدولة 

بأعمال  القائم  باعتبارها  األونــروا  إلى  الفلســطينيين  الالجئين  من  الكثير  ينظر 
ذلك  الكفاية،  عن  يكــون  ما  أبعد  األداء  ذلك  وأن  الواقع،  بحكــم  الدولة  حكومــة 
البدون  الفلســطينيين  أن  مفاده  انطباًعا  فتا  خلَّ المحدودة  وقدرتها  المقيدة  مهمتها  بأن 
خالل  له  إعالمية  مقابلة  -في  آنًفا  المذكور  صالح،  علق  وقد  بالفتات.  بهم  ر  ُغرِّ قد 
األونروا"))(.  على  حصلنا  ونحن  إســرائيل،  على  حصلوا  "اليهود  إن  بقوله:   -2014
االنتشار  واسع  اعتقاد  عن  كاشف  األونروا  وتأسيس  إسرائيل  قيام  بين  منه  الربط  وهذا 
بنية  وذات  السيادة  كاملة  مكتملة  دولة  على  اليهود  النظراء  حصل  حين  في  أنه  مفاده 

https://www.unrwa.org/palestine- تاريخ،  بدون  الفلسطينيون"،  "الالجئون  األونروا،    )1(
 refugees.

)2(  "المناطق الخمس" هي سوريا ولبنان واألردن والضفة الغربية وقطاع غزة، األونروا، "أماكن عمل 
 https://www.unrwa.org/where-we-work. ،الوكالة"، بدون تاريخ

)3(  صايغ، ي، )1997(، الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، 1949-
1993، أكسفورد: كالرندن برس، ص 49-41. 

سرفي  ريفيوجي  دورية  تاريخ"،  في  تاريخ  الفلسطينيون:  والالجئون  "األونروا  بوكو،  ريكاردو    )4(
كوارترلي، 28: 2-3، مارس/آذار 2010، ص 234. 

للحكومات  سياسية  أداة  محض  األممية  الوكالة  هذه  "هل  نيلسن،  غروب  آسغر  من  مقتبس    )5(
http://www.yourmiddleeast.com/culture/ ،2010 الغربية؟"، 11 من نوفمبر/تشرين الثاني

 unrwa-in-lebanona-political-tool-for-westerngovernments_27855.
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ُتِرك الفلسطينيون لوكالة إغاثية ذات فقر تمويلي وصالحية  تحتية وقوة عسكرية عاتية، 

ولطالما  مقابله.  من  بكثير  أدنى  "تعويًضا"  تعد  األونروا  فإن  أخرى،  وبعبارة  مقيــدة. 

التي  األسباب  منزوعة  دولة  شبه  بوصفها  لألونروا  الفلسطينيين  نقد  الرأي  هذا  أذكى 

العالمية.  الساحة  على  الالجئين  حقوق  مناصرة  تخولها 

ضد  الالجئين  تظاهرات  في  الدوام  على  حاضرة  ظلت  الكامنة  المظلمة  تلكــم 

تلك  فإن  بيانه،  ســلف  وكما  أخرى.  قضايا  ألجل  ظاهره  في  كان  ما  حتى  األونروا، 

السنوي  التقرير  الوكالة. وقد وصف  الدوام من مظاهر عمليات  التظاهرات كانت على 

المتحدة:  لألمم  العامة  الجمعية  إلى  الموجه   -1951 في  -الصادر  لألونروا  األول 

تباشرها  ]التي  اإلحصاء  عملية  ضد  فلســطينيين[  ]الجئين  تظاهرات 

الرعاية  وخدمات  الطبية  الخدمات  ضــد  بإضرابات  مقترنة  األونــروا[، 

من  بداًل  النقدي  بالدفع  للمطالبة  وإضرابات  األونــروا[،  تقدمها  ]التي 

أبنية  مثل  التحســينات،  من  الكثير  ضد  وإضرابات  اإلغاثية،  الخدمات 

دائم)1(. توطين  إعادة  ذلك  يعني  ألن  تحسًبا  المخيمات  في  المدارس، 

بالندفورد،  جون  لألونروا،  األول  المدير  من  توصيًفا  يحمل  الســابق  االقتباس 

أنه  الكاشف  ومن  الالجئين.  أوســاط  في  وجارفة  ونشــطة  منظمة  احتجاجية  لحركة 

النقدي  "بالدفع  )المطالبة  الخدمــات  تقديم  بخصوص  الالجئين  تظاهرات  وصــف 

"إعادة  إمكانية  مثل  صراحًة  األشد  السياســية  والقضايا  اإلغاثية"(  الخدمات  من  بداًل 

تلك  ولعل  فلســطين.  إلى  العودة  من  بداًل  المضيفة،  البلدان  في  الدائــم"  التوطيــن 

يوًما  تبرأ  لم  التي  األونروا  عمليــات  عن  خاصة  بصفة  واضًحا  مثااًل  تقــدم  القضايــا 

هذه  وفي  سياســية؛  غير  أنها  الدائم  ادعائها  من  الرغم  على  السياســي  التحميل  من 

)1(  بالندفورد جونيور، جيه، تقرير مدير األونروا، A/1905، 28 من سبتمبر/أيلول 1951. 
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تبعات  على  انطوت  قد  المخيمات  فــي  التحتية  البنية  على  التحســينات  فإن  الحالــة 
الالجئين)1(.  مستقبل  تمس 

مطالباتها  تعدد  حيث  من  ال  البصيرة،  نافذة   1951-1950 تظاهرات  أن  ثبت 
في  المتبعة  والسياســة  األونــروا  خدمات  بين  ربطهــا  صعيد  على  بــل  فحســب، 
متكرًرا  ســبًبا  األونروا  خدمات  من  االقتطاع  أصبح  فمثاًل:  أيًضــا.  الالجئين  أزمــة 
بدء،  على  وعوًدا  هذا.  يومنا  وحتى  الســتينات  أواخر  من  بدًءا  الالجئين،  لتظاهرات 
صالح؛  حددهما  اللذين  الموضوعيــن  بين  المبكرة  التظاهــرات  تلك  ربطت  فقــد 
أن  يعني  ال  لها  المقدمة  الخدمات  مــن  االقتطاع  بأن  الالجئين  أوســاط  جادلت  إذ 
حقوقهم  على  بذلك  تفتئت  إنها  بل  فحســب،  معيشــتهم  بأساســيات  تضر  األونروا 
لألونروا،  الالجئين  تصور  في  بالنظر  إال  التأويل  هذا  فهم  يمكن  ال  أيًضا.  السياسية 
بل  ا  خيريًّ عماًل  باعتباره  ال  الوكالة  عمل  إلى  عموًما  تنظر  الفلســطينية  فاألوســاط 
بوصفهم  وحالهم  وضعهم  بمقتضى  لهم  مكفول  حق  الوكالة  فخدمات  ا؛  حقًّ بوصفه 
األمم  أن  السائد  الفلسطيني  االعتقاد  في  راسخة  الفكرة  وهذه  فلسطينيين)2(.  الجئين 
تسهيل  في  المنظمة  تواطؤ  بسبب  دولة  بال  كونهم  عن  المســؤولية  تتحمل  المتحدة 
المتحدة  األمم  فعلى  المنظور،  هذا  من  وانطالًقا   .)3(

 1947 في  التقسيم  بخطة  النكبة 
ل  فإن خدمات األونروا تشكِّ أزمتهم. وعلى ذلك،  الرعاية لالجئين لحين حل  واجب 
في  السنين  مرِّ  على  الفكرة  هذه  عن  التعبير  تواتر  وقد  ا.  خيريًّ عماًل  ال  ا  سياسيًّ ا  حقًّ

)1(  بخصوص روابط األونروا األولى بمخططات إعادة التوطين، انظر: آن عرفان، "توعية الالجئين 
الفلسطينيين: أصول نظام األونروا المدرسي الفريد"، دورية دراسات الالجئين، 2019، الرقم: 

jrs/fez051/10.1093، ص13-11. 
)2(  فلدمان، آي، )2008(، حوكمة غزة: اإلدارة والسلطة وعمل الحكم، 1917-1967، درهام: 
ديوك يونيفرسيتي برس، ص. 138. غابيام، إن. )2012( "عندما يصبح العمل اإلنساني" "تنمية": 
الفلسطينيين"، أميريكان أنثروبولوجيست،  سياسة المعونة الدولية في مخيمات سوريا لالجئين 
114:1، 96 1010. كاغان، إم، "نحيا في بلد مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين:" 
 ،201 رقم  البحثية  الورقة  األوسط"،  الشرق  في  الالجئين  وسياسة  البديلة  األممية  الدولة 
الالجئين  مخيمات  واليأس:  األمل  مشهد   ،)2009( جيه  بيتي،   .4 ص.   ،2011 فبراير/شباط 

الفلسطينيين، فيالدلفيا: يونيفرسيتي أوف بنسلفانيا برس، 2009، ص. 81. 
)3(  قرار الجمعية العامة رقم A/RES/181)II 181(، 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 1947. 



52

الالجئين  من  مجموعة  أصدرت   ،1960 العام  مطلع  ففي  بالوكالة.  الالجئين  عالقة 
األمم  فيه  وصفت  بياًنا  العربي"  الفلسطيني  الشباب  "طليعة  نفســها  تســمي  لبنان  في 
ومضى  ]بالفلسطينيين["،  حلَّت  التي  الكارثة  في  ]األصيل[  "الســبب  بأنها  المتحدة 
وبعد  منها")1(.  معروف  وال  صدقة  ال  لنا،  حقوق  وكالتنا  "خدمات  إن  قائاًل:  البيــان 
بياًنا  الفلسطينية  للدراسات  العام  لالتحاد  دمشق  فرع  رئيس  أصدر  بعام،  الواقعة  تلك 
آالم  تخفيف  الوكالة...  "واجب  من  أنه  مفاده  سوريا  في  األونروا  مدير  إلى  مماثاًل 

والقمع")2(. للظلم  تعرضوا[  الذين  الفلسطينيين،  ]الالجئين 

النكبة،  تلت  التي  األولــى  العقود  على  مقصورة  تلــك  النظر  وجهة  تكــن  لــم 
إلى  الموجه  المذكور  لالتحاد  الدمشــقي  الفرع  رئيس  بيان  من  عاًما   20 نحو  فبعد 
بشدة  مماثاًل  كتاًبا  الغربية  الضفة  في  الجئين  بمخيم  المختارين  أحد  كتب  األونروا، 
وأنه  مسؤوليتكم،  الفلسطينيين[  ]الالجئين  "أننا  فيه  مقرًرا  للوكالة،  العام  المفوض  إلى 
من  جزًءا  المذكور  الكتاب  ل  وشكَّ لنا")3(.  والخدمات  والرعاية  اإلغاثة  تقديم  عليكم 
على  احتجاًجا  العربية  الضفة  شــملت  نطاًقا  أوســع  واعتصامات  تظاهرات  مجموعة 

األونروا.  خدمات  من  االقتطاع 

وألن  والماكن،  الزمان  حدود  األونروا  لعمل  العام  التصور  هذا  تجاوز  ثم،  ومن 
لذلك  انتهاًكا  يعني  الخدمات  من  االقتطاع  فإن  بحق  وفــاء  األونروا  خدمات  تقديــم 
حمالت  تنظيم  على  الالجئون  دأب  االقتطاعات،  لتلك  المقاومة  سبيل  وعلى  الحق. 
المتظاهرون  الالجئون  يجد  ثم،  ومن  حقوقهم)4(.  بحماية  للمطالبة  التصور  ذلك  وفق 

الملف   ،1960 الثاني  يناير/كانون  من   1 البيان،  لبنان،  في  العربي  الفلسطيني  الشباب  طليعة    )1(
RE151 I، الصندوق RE3، سجل األونروا المركزي.

العام،  المفوض  إلى  الموجه  الكتاب  الفلسطينية،  للدراسات  العام  لالتحاد  دمشق  فرع  رئيس    )2(
سجل   ،RE21 الصندوق   ،RE230)S(1 الملف  رقم   ،1961 أغسطس/آب  من   27 دمشق، 

األونروا المركزي. 
 ،1979 األول  أكتوبر/تشرين  من   22 لألونروا،  العام  المفوض  إلى  كتاب  بيشاوي،  الله  عبد    )3(

الملف RE410)WB( II، الصندوق RE65، سجل األونروا المركزي. 
)4(  عرفان، "النشاط والوكالة". 
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السياسية  حقوقهم  لنيل  بل  فحسب،  اإلنسانية  حقوقهم  لنيل  ال  حمالت  يشنُّون  أنهم 
والوطنية أيًضا بوصفهم فلسطينيين مسلوبي الحقوق. وهذا النهج نابع -بصفة مباشرة- 
من  أي  المتحدة؛  لألمم  التاريخية  اإلخفاقات  بسبب  لهم  األونروا  "مديونية"  ادعاء  من 
الوكالة. وباستغالل نفوذهم بوصفهم مستخدمين للخدمات،  امتالك عمل  واقع تصور 

واقًعا.  التصور  هذا  جعل  في  كبيًرا  نجاًحا  الفلسطينيون  الالجئون  حقق 
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الفلسطينيون بوصفهم  الالجئون  العمالة املنظمة:  تظاهرات 
موظفين لدى األونروا 

ذي  بدور  األونروا  موظفي  نهــوض  له  تخلَّ طويل  تاريخ  الالجئيــن  لتظاهــرات 
الجئون  فهم  مزدوجتين:  هويتين  بين  الجامع  المميز  مكانهم  واقع  من  خاصة  أهمية 
األونروا،  إلى  انتسابهم  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع  أمميون.  وموظفون  فلســطينيون 
الحين  بين  توترات  ثارت  حتى  الوكالة  انتقاد  على  الفلسطينيون  الموظفون  دأب  فقد 
وعلى  العليا)1(.  اإلدارة  مناصب  من  لهم  المنتظم  االســتبعاد  بفعل  وتفاقمت  واآلخر 
االحتجاجات  ت  ضمَّ فقــد  بيانها،  الســابق  الشــعبية  التظاهرات  على  وعطًفا  ذلك، 
مشكالت  بسبب  الموظفين  اتحادات  جانب  من  إضرابات  األونروا  ضد  الفلســطينية 

والمزايا.  العمل  وظروف  األجور  قبيل  من  عمالية 

غير  األونروا،  تاريخ  مرِّ  على  آنًفا  المذكورة  القضايا  على  االحتجاجات  تواترت 
االعتصامات  اكتســبت  ولطالما  الوكالة.  في  ا  ماليًّ العصيبة  األوقات  إبان  زادت  أنها 
أو  مجال  في  مهنية  فعاليات  الفلسطينية  النقابات  تنظيم  مع  خاصًة  قوة  النطاق  واسعة 
سيطرة  بعد  اللحظة  وليد  كان  ما  الفعاليات  تلك  ومن  الوكالة.  عمل  مجاالت  من  أكثر 
قطاع  اإلضرابات  اجتاحت  إذ   ،1969 عــام  لبنان  في  مخيماتهم  على  الفلســطينيين 
تلك  في  الالجئون  دخل  عامين،  وبعد  التضامن)2(.  عــن  تعبيًرا  الغربية  والضفة  غــزة 
سبتمبر/ أحداث  عقب  األردن  في  الفلســطينيين  مع  تضامًنا  إضراب  في  المخيمات 

األسود)3(. أيلول 

)1(  غابيام، إن، )2016(، سياسة المعاناة: مخيمات سوريا لالجئين الفلسطينيين، بلومنغتن: إنديانا 
في  الالجئين  بعيون موظفيها  نظرة  "األونروا:   ،)2010( ر.  فرح،   .71 برس، ص.  يونيفرسيتي 

األردن"، دورية ريفيوجي سرفاي كوارترلي، 28: 2-3، ص. 401. 
الملف   ،1969 فبراير/شباط  من   8 العام،  المفوض  إلى  الغربية  بالضفة  المدير  من  برقية    )2(

RE230)WB-3(I، الصندوق RE22، سجل األونروا المركزي. 

الملف   ،1971 فبراير/شباط  من   21 البيان،  الفلسطينيين،  للمعلمين  العام  االتحاد    )3(
RE230)L-25(، الصندوق RE21، سجل األونروا المركزي. 
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من  الكثير  م  ُنظِّ السياســي،  التضامن  عن  المعبِّرة  التحركات  تلك  على  وعالوة 
أنحاء  بشتى  تضامنية  فعاليات  إلى  صداها  فوصل  نفسها  لألسباب  العمالية  اإلضرابات 
الغربية  بالضفة  األونروا  موظفو  دخل  مثاًل،   ،1981 الثاني  يناير/كانون  وفي  العالم)1(. 
وتحسيًنا  إنصاًفا  أكثر  أجوًرا  تنشــد  حملة  إطار  في  أســابيع  ســتة  لمدة  إضراب  في 
الطعام  عن  وإضرابات  اعتصامات  اإلضراب  فعاليات  وشــملت  العمل.  ظروف  في 
حملة  في  التماهي  وبرز  والخليل)2(.  ونابلس  الله  ورام  القدس  في  الوكالة  بمكاتــب 
من  مظلمة  عن  كبير  تعبير  َل  أوَّ صالح  يراه  ما  مع  العمل  بظروف  باالرتقاء  مطالباتهم 
خدماتها  في  كاف  غير  اســتثماًرا  تضخ  كونها  األونروا،  حيال  الفلســطينيين  الالجئين 

البشرية(.  الموارد  فيها  )بما  ومواردها 

األونروا  موظفو  م  نظَّ المعروفة،  العمالية  المظالم  تلك  مع  وبالتوازي  ذلك،  ومع 
ذلك  في  المعلمون  ونهض  وضوًحا،  أكثــر  سياســية  أهداف  ذات  احتجاجات  أيًضا 
في  الوطنية  هويتهم  عن  التعبير  فــي  حقهم  أجل  من  تظاهروا  إذ  للغاية  بــارز  بــدور 
واألفراد)3(،  الميزانية  مستوى  على  لألونروا  األكبر  البرنامَج  التعليم  كان  ولما  العمل. 
الفلسطينيين  المعلمين  أن  ذلك  إلى  أضف  خاصة؛  أهمية  المعلمين  لفعاليات  كان  فقد 
في  األونروا  ظهور  قبل  الالجئين  مدارس  األصل-  -في  أسســوا  من  هم  أنفســهم 
الوكالة  وأن  التعليمي  البرنامج  فــي  خاص  حق  أصحاب  أنهم  يعني  مــا  المشــهد)4(، 

استمراره.  في  عليهم  معتمدة  كانت 

في  حصرها  يتعذر  قضايا  أيًضا  شــمل  الذكر  ســابق  المعلمين  احتجاج  أن  غير 
مدارس  في  التعليمية  بالمواد  منها  يتعلق  ما  المكرورة  المظالم  من  لكن  المقام،  هذا 

)1(  أبو مغلي، م. وقاطو، م، "تاريخ وجيز إلضراب المعلمين"، ميدل إيست ريبورت أونالين، 5 من 
يونيو/حزيران 2018. 

)2(  "إضراب األونروا يدخل أسبوعه السادس"، الفجر، 11 من يناير/كانون الثاني 1981. 
البشرية"،  للتنمية  حافًزا  بوصفها  التقليدية  األونروا  "برامج  آسد،  وميريام  جونغ  دو  تجيتسكي    )3(
في حنفي، س. هالل، ل. وتاكنبرغ، إل. )طبعة منقحة(، األونروا والالجئون الفلسطينيون: من 

اإلغاثة واألشغال إلى التنمية البشرية، لندن: راوتليدج، )2014(، ص47. 
)4(  عرفان، "تعليم الالجئين الفلسطينيين"، ص5-4. 
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مناهج  باســتخدام  قرارها  البداية-  -منذ  اتخذت  الوكالة  إدارة  بأن  ذلــك  األونــروا، 
ســوريا  في  المقيمين  الفلســطينيين  الالجئين  أطفال  أن  يعني  ما  المضيفــة؛  الدولــة 
وغزة  الغربية  الضفة  في  المدارس  أخذت  )فيما  وهكذا  الســوري،  المنهج  يدرســون 
أساس  على  السياسة  تلك  غت  وســوَّ الترتيب()1(.  على  والمصرية،  األردنية  بالمناهج 
الثانوية  التعليم  ُنظم  في  الحًقا  المشــاركة  من  الفلســطينيين  الالجئين  أطفال  تمكين 
ظل  األمر  هذا  لكن  بها)2(.  العمل  أسواق  في  والمنافســة  المضيفة  بالدول  والجامعية 
التوطين  إعادة  لتسهيل  متبًعا  كونه  من  الفلسطينيين  من  كثير  قلق  بسبب  خالف  مثار 
التغطية  إلى  وبالنظر  العــودة)3(.  حق  تقويض  يعني  بما  المضيفة  الدول  فــي  الدائمــة 
غيابها  اللبنانية(  الحالــة  )في  -أو  المضيفــة  الدول  مناهج  فــي  للنكبة  المحــدودة 
الالجئين  األطفال  تلقي  عدم  أيًضا  تعني  التعليمية  السياسة  تلك  كانت  فقد  الكامل)4(- 

المنفى))(.  في  وجودهم  أسباب  وخصوًصا  الوطني،  تاريخهم  عن  ا  رسميًّ تعليًما 

المذكرات  فيه  البارزة  األمثلة  ومن  المصادر،  من  الكثير  في  النقد  هــذا  يتجلــى 
برج  بمخيم  نشــأ  الذي  حيفا  ابن  الفلســطيني  الالجئ  تركي،  لفواز  الصيــت  ذائعــة 
في  تعليمه  يستذكر  إذ  النكبة؛  خالل  وأسرته  هو  إليه  وصوله  عقب  لبنان  في  البراجنة 

قائاًل:  األونروا  مدرسة 

لبناء  قصــد-  بغير  أو  -بقصد  مــة  مصمَّ األونــروا  مدارس  كانــت 
وعلى  مقدوًرا،  قدًرا  باعتبارها  حياتهم  بأزمة  يقبلون  فلســطينيين  أطفال 
الموقف  لتوضيح  واحدة  محاولة  ُتبــَذل  لم  فيها.  تعليمهم  جرى  هــذا 

)سايراكيوز:  للفلسطينيين  األممية  اإلغاثة  الثالث:  الجيل  في  الالجئون   )1995( بي،  شيف،    )1(
سايراكيوز يونيفرسيتي برس(، ص28.

برنامج األونروا/اليونسكو"، دورية  الفلسطينيين:  "التعليم لالجئين  ديكرسن، جي، )1973(،    )2(
الدراسات الفلسطينية، 3:3، ص128. 

7 من  الفلسطينية؟"، جدلية،  المخيمات  في  المقدمة لألطفال  التاريخ  "ما هي كتب  ر،  صايغ،    )3(
يوليو/تموز 2014. بيتي، مشهد األمل واليأس، ص90. 

)4(  عرفان، "تعليم الالجئين الفلسطينيين"، ص. 17. 
)5(  تركي، ف، )1972(، الُمنبتون: دورية منفى فلسطيني، نيويورك: مانثلي ريفيو برس، ص58. 
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ذلك...  على  هم  ردِّ لتوضيح  وال  حياتهم،  لهم  ســطرت  التي  والقوى 
تاريخ  وال  الفلســطينيون،  جاء  أين  من  تبين  تعليمية  دورات  توجد  لم 

فلسطين...)1(.
هو  بارز  فلسطيني  مفكر  كتب   ،1973 ففي  الرأي،  من  بدًعا  تركي  قول  يكن  لم 
الفلسطينية،  الدراسات  دورية  في  األونروا  مدارس  لنظام  عميًقا  نقًدا  لغد  أبو  إبراهيم 
وهويتهم"،  لضميرهم  اكتراث  دونما  الفلســطينيين  م  "ُتعلِّ كانت  الوكالة  أن  فيه  مقرًرا 

الفلسطيني")2(.  الحس  "إضعاف  كان  ذلك  من  المبتغى  األثر  أن  مضيًفا 

الالجئين  أزمــة  بعرض  األونروا  تعليــم  لبرنامج  تركــي  اتهام  منــوال  وعلــى 
الدول  مناهج  أن  لغــد  أبو  كتــب  مقدوًرا"،  "قــدًرا  يجعلهــا  عرًضــا  الفلســطينيين 
بذله  الذي  الكفاح  وطبيعة  بنــوع  دراية  بال  الالجئين[  ]األطفال  "جعلــت  المضيفــة 
اعترض  فقد  أخــرى،  وبعبارة  فلســطين")3(.  اغتصاب  لمنــع  الفلســطيني  الشــعب 
بالدول  التعليمية  المناهج  فــي  الحاصل  الفلســطيني  الدور  نكران  على  المذكــوران 
وعلى  التعليمية.  مناهجهــا  في  األونروا  تكرره  أن  يحتمــل  نكران  وهــو  المضيفــة، 
األنثروبولوجيا،  عالمــة  أســمته  ما  إلى  لغد  وأبو  تركي  دعا  البديــل،  الحل  ســبيل 
ُيفســح  نظاًما  أرادا  إنهما  أي  السياســية")4(،  الصفــة  فــي  "الحق  فيلدمــن،  إيالنــا 
وللتعبير  لموقفهم،  السياســية  الطبيعة  في  لالنخراط  الفلســطينيين  لالجئين   مجــااًل 

ا.  سياسيًّ أنفسهم  عن 

ثماره  القضية  هذه  إزاء  الفلسطينيين  الالجئين  من  األمد  طويل  الحراك  آتى  وقد 
التاريخ  مادتي  الستحداث  خطط  عن  الستينات  أواخر  األونروا  أعلنت  إذ  النهاية؛  في 

 ،2:3 فلسطين،  دراسات  دورية  الفلسطينية"،  التجربة  المنفى:  في  مجتمع  "تعليم  إ،  لغد،  أبو    )1(
سبرينغ 1973، ص. 97، 111. 

)2(  المرجع السابق، ص. 96. 
الالجئين  حيال  والسياسة  اإلنسانية  المعضالت  اإلغاثة:  تحت  الحياة   )2009( إ،  فيلدمن،    )3(

الفلسطينيين، بيركلي: يو سي برس. 
)4(  عرفان، "تعليم الالجئين الفلسطينيين"، ص18-17.
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المناهج  كانت  حيث  أي  بلبنان،  المدارس  في  وتدريسهما  فلســطين  عن  والجغرافيا 
اإلدارة  إقرار  الداخلية  المراسالت  من  ثبت  وقد  ا.  كليًّ المادتين  هاتين  تهمل  التعليمية 
للضغوط  نتيجة  جاء  إنما  الصدد  هذا  في  المتبعة  السياسات  تغيير  بأن  لألونروا  العليا 
إلى  رائد  دور  إسناد  ذلك  وأعقب  الفلســطينيين.  الالجئين  تجمعات  من  المســتمرة 
المناهج  لوضع  تربويين  توظيف  على  الوكالة  إقدام  مع  المشروع  هذا  في  الفلسطينيين 
لكن  السبعينات.  خالل  لبنان  بعموم  المدارس  في  المناهج  بتنفيذ  متبوًعا  المستحدثة، 
المناطق  في  ُيقرر  لم  إذ  محددات؛  من  يخل  لم  "الفلسطيني"  الدراسي  المنهج  نجاح 
ُيرد  ألســباب  أيًضا  لبنان  في  تقليصه  وجرى  بل  األونروا،  فيها  تنشــط  التي  الخمس 
فإن  ذلك،  ومع  للبنان)1(.  اإلســرائيلي  واالجتياح  األهلية  الحرب  تأثير  إلى  معظمها 
لحمالت  اســتجابًة  السياســات  في  التغيير  ذلك  إحداث  على  األونروا  إقدام  مجرد 
نفوذهم  ممارسة  بوسعهم  أنه  بجالء  وأظهر  لالجئين،  كبير  نصر  بمنزلة  كان  فلسطينية 

الوكالة.  عمليات  في  حقيقي  تغير  إلحداث  محدوًدا  كان  وإن 

)1(  عرفان، "تعليم الالجئين الفلسطينيين"، ص18-17. 
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خاتمة

الكيان  صفة  حاملة  تــزال  ال  وهي  العمل  من  الثامن  عقدها  األونــروا  تســتهل 
والدول  المضيفة  فالــدول  المتنافســين.  الفاعلين  من  خليط  و"مالكوها"  الهجيــن، 
الهجمات  سياق  وفي  أنفســهم.  الالجئين  جانب  إلى  نفوذها  لتفعيل  تســعى  المانحة 
ُيعزى  ما  وهو  المانحة،  الدول  أفعال  على  تعليق  يوجد  لم  الوكالة)1(،  علــى  األخيــرة 
األميركية  القيــادة  حذو  أخرى  حكومــات  تحذو  أن  احتمال  إلــى  منه  جانــب  فــي 
الحقيقية  المالية  المخاطر  مــن  الرغم  وعلى  أنه،  غير  األونروا.  تمويل  تقليــص  فــي 
وفي  أنفســهم.  الالجئين  أصوات  أعيننا  عن  تتوه  أال  المهم  فمن  بالوكالة،  المحدقة 
اليوم  هيكلها  أن  إال  بدايتها  منذ  الالجئين  تمثيل  في  معتبًرا  تقدًما  الوكالة  حققت  حين 
والالجئين  التمويل،  وجهات  والمساءلة،  التكليف  جهة  بين  بالفصام  مشــوًبا  يزال  ال 
بل  الفصام.  هذا  خضم  في  الالجئون  يضيــع  أال  البالغة  األهمية  ومن  المســتفيدين. 
الســتدامة  الكفاح  في  ا  محوريًّ عنصًرا  يكونوا  أن  يجب  إذ  المطلوب؛  هــو  العكــس 
لمطالب  اإلنصات  وبــدون  تســتهدفها.  التي  الهجمات  مواجهة  في  األونروا  عمــل 
الالجئين  حقوق  حماية  في  المطاف  بنهاية  األمل  ينتفي  فقد  لها  واالستجابة  الالجئين 

المقبل.  العقد  خالل  الفلسطينيين 

)1(  ُكتبت هذه المقالة إبَّان عهد الرئيس األميركي، دونالد ترامب. 
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"أنا الجئ، إال أنني أعيش يف فلسطين، وطني"

سرديات الوطن واملخيم والهوية بين الالجئين الفلسطينيين 

يف الضفة الغربية

صويف ريتشر ديفرو
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مقدمة)1(  

عبارة  هي  وطنــي!")2(  فلســطين،  في  أعيش  أنني  إال  الجئ،  "أنا  نور:  عبــارة 
تحت  تقبع  التي  الغربية  الضفــة  في  والهوية  اللجوء  حياة  تناقضات  ترصــد  جامعــة 
الوطنية  السلطة  بأن  علًما   ،1967 منذ  االستيطاني-االستعماري  اإلسرائيلي  االحتالل 
بذلك  فصارت   ،1993 منذ  الحكومة  ســلطات  يشــبه  ما  عليها  تمارس  الفلســطينية 
بالضفة.  الفلســطينيين  لالجئين  المضيفة  والحكومة  الوطن  حكومة  صفة  بين  جامعة 
المقتلعة  الفلسطينية  القرى  -إحدى  أبان  دير  إلى  أصولها  تعود  عائلة  إلى  نور  ينتمي 
اليوم  نور  يعيش  فيما   -1948 نكبة  إبان  أهلها  وتهجير  تدميرها  إثر  القدس  بمنطقــة 
لدى  مسجاًل  مخيًما   19 من  واحد  وهو  لحم،  بيت  في  لالجئين  الدهيشة  مخيم  في 
لمخيم  القوية  واالجتماعية  السياســية  الهوية  من  وانطالًقا  الغربية.  بالضفة  األونــروا 
الغربية")3(،  بالضفة  الالجئين  لمخيمات  الفعلي  "القائد  يعد  ما  غالًبا  فإنه  الدهيشــة، 
بدور  فينهض  الدهيشــة،  في  الالجئين  مجتمع  قيادات  من  واحًدا  مكانته  نور  ــخ  ورسَّ

قها  َرها ونسَّ )1(  أتقدم بخالص الشكر إلى جميع من شارك في عملنا الميداني ومقابالتنا وكل من يسَّ
الدراسات  كلية  )من  صالح  ربى  اإلثنوغرافي  البحث  في  اشترك  ولبنان.  واألردن  فلسطين  في 
هذا  من  األولى  المسودات  بشأن  تعليقاتها  على  لها  االمتنان  غاية  في  وأنا  واإلفريقية(.  الشرقية 
بالشكر  أتقدم  كما  المشروع.  طوال  منها  ْين  المستمرَّ والدعم  المشورة  على  وكذلك  البحث، 
مالي  قدماه من دعم  لما  الشام  بالد  في  البريطانية  البحوث  هينيكل ومجلس  إلى مؤسسة غيردا 
لهذا البحث. ُعرض جزء من البحث في أحد المؤتمرات، خالل ديسمبر/كانون األول 2019، 
»األونروا 70 عاًما: االستجابة لألزمات وبناء مستقبل عادل«، وقد نظَّمه مركز  وكان موضوعه 
للدراسات والمركز األوروبي لدراسات فلسطين  الجزيرة  بالتعاون مع مركز  الفلسطيني  الَعْودة 
بجامعة إكستر. كذلك أتقدم بالشكر إلى منظمي المؤتمر وهيئات فعاليته وجمهوره لما أنتجوه 

من مناقشات بنَّاءة وآراء مفيدة.
)2(  نور، مقابلة، مخيم الدهيشة، 2012. تم تغيير أسماء جميع المشاركين في المقابالت حرًصا على 

حماية هوياتهم من اإلفصاح عنها. 
ل القطب:  )3(  أبو رحمي، ن. وهالل، س. )2009(، "إنتاج المساحة، فرض الذاتية السياسية وتشكُّ
أبريل/  3 الدخول:  )تاريخ   ،34 ص.  كامبس،  إن  كامبوس  فلسطين"،  الدهيشة،  مخيم  حالة 
 http://www.campusincamps.ps/wp-content/uploads/2012/12/Nasser-:)2020 نيسان 

 Abourahme-and-Sandi-Hilal_Deheishe-Paper.pdf.
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وحشدهم  الفلسطينيين  الالجئين  أصوات  إسماع  سبيل  في  مهم  وسياســي  اجتماعي 
أوسلو.  اتفاقيات  عن  المنبثق  السياسي  المشهد  في  ا  سياسيًّ لتمثيلهم  سبل  وإيجاد 

في  األونروا  لدى  مســجل  فلســطيني  الجئ  ألف   800 من  أكثر  يعيش  واليوم، 
عمل  مناطق  في  الحجم  حيث  من  الالجئين  تجمعات  ثالث  يجعلها  ما  الغربية؛  الضفة 
مخيمات  في  مقيم  العدد  هذا  ربع  قرابة  بأن  علًما  وغزة-  األردن  بعــد  -أي  الوكالــة 
البقية  أما  األدنى،  ها  حدِّ على  الخدمات  وتقتصر  المساحات  تضيق  حيث  لالجئين)1( 
إجمالي  ربع  نحو  الالجئون  ل  يشكِّ عامة،  وبصفة  فلسطينية.  وقرى  بلدات  في  فتعيش 
حياة  يحيون  نور-  -مثل  الغربية  الضفة  في  والالجئون  الغربية)2(.  الضفة  في  السكان 
بلدات  من  رون  مهجَّ الجئون  فهم  فلسطين.  وطنهم،  في  نازحين  كونهم  المتناقضات 
شبه  في  سياســية  حقوًقا  يحوزون  لكنهم  التاريخية،  فلســطين  في  وقراهم  أســالفهم 
وحق  الترشح  حق  مثل  الغربية،  الضفة  في  الفلســطينية  الســلطة  تديرها  التي  الدولة 
لمجموعة  هؤالء  ويخضع  الفلسطيني.  التشــريعي  المجلس  انتخابات  في  التصويت 
الدولة  بدور  تنهض  )التــي  الوطنية  الســلطة  في:  ممثلة  الســيادية  الصالحيات  مــن 
تعد  )التي  واألونروا  األحيــان(؛  غالب  في  الالجئين  بتمثيل  االدعاء  مــع  المضيفــة، 
اإلسرائيلي  والنظام  الغربية(؛  الضفة  في  الالجئين  لمخيمات  األوحد  القانوني  المدير 
العسكرية  قوانينه  وفق  الفلسطينيين  الالجئين  يصنِّف  )الذي  االستيطاني-االستعماري 
ونظًرا  المحتلة()3(.  الغربيــة  الضفة  في  غرباء  كمقيمين  بــل  كالجئين،  ال  والمدنيــة 
في  )المنقوصة(  للمواطنة  معينــة  حقوق  بين  بجمعهم  المتناقض  المعقد  لوضعهــم 

https://www.unrwa.org/where-we-  :)2020 أبريل/نيسان   1 الدخول:  )تاريخ  األونروا،    )1(
 work/west-bank.

 http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.،الفلسطيني لإلحصاء  المركزي  الجهاز    )2(
 aspx?lang=en&ItemID=3486.

فورسد  دورية  غزة"  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيون  "الالجئون   ،)2006( ت،  ريمبل،    )3(
https://web. :)2020 أبريل/نيسان   1 الدخول:  )تاريخ  ص5،  ريفيو،  إكسبرت  مايغريشن 
archive.org/web/20120720010956/http://www.forcedmigration.org/research-
resources/expertguides/palestinian-refugees-inthe-west-bank-and-the-gaza/
.fmo043.pdf انظر أيًضا كدمن، إن )1999(، العائالت الممزقة، فصل العائالت الفلسطينية في 

األراضي المحتلة، القدس: بيتسلم. 
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على  حريصون  فإنهم  الغربية؛  الضفة  في  الالجئيــن  وصفة  المضيف،  وطنهم/البلــد 
ا.  وسياسيًّ ا  وقانونيًّ ا  رمزيًّ وذلك  لهم،  المميزة  اللجوء  هوية  تدعيم 

طالها  -وإن  األهمية  بالغة  معاني  اللجوء  وهوية  والمخيم  الوطن  مفاهيم  تكتسي 
لجأ  فلطالما  والتمثيل؛  الحقــوق  لنيل  الالجئين  كفاح  ســبيل  في  المســتمر-  التغير 
التمثيل  صور  في  حضورهم  تجســيد  إلى  المخيمات(  يقطن  من  )الســيما  الالجئون 
أو  مقاومين  مقاتلين  هيئة  على  إما  القاعدة(  إلى  القمة  )من  هابط  نهج  وفــق  الوطنــي 
-السيما  الالجئون  ض  تعرَّ كما  اإلسرائيلية)1(.  الوحشية  لالعتداءات  ســلبيين  ضحايا 
لهم،  أراضي  ال  فقراء  فالحين  بوصفهم  للوصــم  النكبة-  عقب  األولى  العقود  فــي 
الفاصلة  الهوية  خطــوط  ارتســمت  وبذلك  االجتماعية)2(.  الهرمية  قاع  فــي  ــوا  فحلُّ
حرص  وقد  التاريخية.  اللحظات  باختالف  مختلًفــا  ارتســاًما  وغيرهم  الالجئين  بين 
في  لهم  المزدوجة  العضوية  صفة  بين  الموازنة  على  العمليــة  تلك  خالل  الالجئــون 

اللجوء.  ومجتمع  الفلسطيني  الوطني  المجتمع 

مخيمي  في  المتمم  اإلثنوغرافي  الميداني  العمل  علــى  المقالة  هذه  في  أعتمــد 
المرتبطة  والمعاني  األدوار  في  التحوالت  تتبع  بغية  الغربية)3(  بالضفة  وعايدة  الدهيشة 
متمايزة:  تاريخية  فترات  ثالث  على  التركيــز  مع  والوطن،  والمخيم  اللجوء،  بهويــة 
أوســلو  بعد  وما   ،)1993-1987( األولى  واالنتفاضة   ،1948 في  النكبة  أعقــاب 

)1(  طبر، إل، )2007(، "الذاكرة، والوكالة، والسردية المقابلة: شهادات من مخيم جنين لالجئين"، 
دورية كريتيكال آرتس، العدد 21، الرقم 1. 

لالجئين  االجتماعية  الهوية  في  التحوالت  المواطنة:  إلى  المنفى  "من   ،)1997( ج،  بشارات،    )2(
المكان:  الثقافية،  القوة  منقحة(،  )طبعة  إل  وفيرغسن،  إيه  غوبتا،  في  الغربية"،  بالضفة  الفلسطينيين 

استكشافات في األنثروبولوجيا النقدية، ديوك يونيفرسيتي برس. 
الشرقية  للدراسات  لندن  )كلية  صالح  ربى  مع  باالشتراك  اإلثنوغرافي  البحث  هذا  أجري    )3(
المقالة  هذه  في  أناقش  ولبنان.  الغربية  والضفة  األردن  في  ميدانيًّا  عماًل  وشمل  واإلفريقية(، 
لالجئين  والدهيشة  عايدة  مخيمي  على  التركيز  مع  فحسب،  الغربية  الضفة  من  المستقاة  المواد 
النكبة،  ُبعيد  األونروا  أنشأتهما  أن  منذ  لحم  بيت  منطقة  في  واقع  المخيمين  كال  الفلسطينيين. 

ويمتازان اليوم بكثافة سكانية عالية ومعدالت بطالة مرتفعة. 
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المفاهيم  تلكم  تعرضــت  اليوم()1(.  إلى   1993( الفلســطينية  الســلطة  حكم  تحــت 
موسعة  وسياسية  تاريخية  ديناميات  عن  األحيان  غالب  في  كشفت  درامية  لتحوالت 
في  "الجئين  بوصفهم  المعقد  موقفهم  عرض  ســبيل  وفي  ذلك،  ومع  فلســطين.  في 
باللجوء  خاصة  سياسية  هوية  صياغة  من  الغربية  الضفة  في  الالجئون  تمكن  الوطن"، 

حقوقهم.  صعيد  على  السياسيين  الفاعلين  بمظهر  بذلك  فظهروا  ألنفسهم، 

 ،)1981( إيه  بالسكوف،  أيًضا:  انظر   .176  ،169 المواطنة"،  إلى  المنفى  "من  بشارات،    )1(
الالجئون الفلسطينيون في األردن 1948-1957، لندن، فرانك كاس. 
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نكبة 1948: األونروا واملخيم والالجئون 

ألًفا  و450  ألًفا   350 بين  عددهم  المتراوح  الفلســطينيين  الالجئين  معظم  جاء 
وقرى  بلدات  من  األردني  الحكم  تحت  والشرقية  الغربية  الضفتين  في  استقروا  ممن 
قراهم  الالجئون  ترك  وقد  ويافا)1(.  والرملة  اللد  مثل  المركزي،  الســاحلي  الســهل 
أين  إلى  يعلموا  فلــم  الترهيب؛  وتحت  عجل  على   1948 نكبــة  خــالل  وبلداتهــم 
ويقينهم  هم  جلُّ غادر  بل  ســيعودون،  متى  وال  ســيمكثون،  أين  وال  الذهاب،  يمكنهم 

أشهر.  بضعة  أو  أسابيع  أو  يومين  بعد  منازلهم  إلى  سيعودون  أنهم 

وراء  ســعًيا  آلخر  مكان  من  متواصاًل  تجوااًل  لمعظمهم  بالنســبة  التهجير  كان 
كثير  استقر  عدًدا)2(.  سنين  أو  معدودات،  أشهًرا  يستمر  بأن  العادة  جرت  الذي  اللجوء 
في  وذلك  األونروا،  مخيمات  إلى  االنتقال  قبل  الغربية  الضفة  قرى  في  الالجئين  من 
في  حتى  أو  ساتر،  دونما  العراء  مفترشين  أو  االستئجار  عبر  أو  األهالي  بعض  ضيافة 
لالجئين  مخيمات  َفَبَنت   ،1950 مايو/أيار  في  األونروا  عمل  بدأ  الكهوف.  غياهب 
ثلث  نحو  انتقل  النهاية،  وفي  األردنية.  اإلدارية  الحكومة  من  مســتأجرة  أرض  على 
الفالحين  خصوًصا  الالجئين،  مخيمات  إلى  الغربية  الضفة  وصلوا  الذين  الالجئيــن 
أو  الغربية  الضفة  بلــدات  في  فاســتقرت  الحضر(  من  )وجلهم  البقية  أما  منهــم)3(. 
زاد  أن  الغربية  الضفة  في  المقام  به  اســتقر  الذي  الكبير  العدد  على  ترتب  قراها)4(. 

السياسي  والنشاط  والتعليم  العمل  االحتالل:  مواجهة   ،)2004( إم  روزنفيلد،  أيًضا:  انظر    )1(
للعائالت الفلسطينية في مخيم الالجئين، ستانفورد: ستانفورد يونيفرسيتي برس، 43" وصالح، 
ر. )2017(، "أجسام تمشي، وأجسام تتكلم، وأجسام تحب: الالجئات الفلسطينيات، والتأثر، 

وسياسة االعتياد"، أنتيبود، العدد 49، الرقم 3. 
)2(  روزنفيلد، "مواجهة االحتالل"، 33. 

للهجرة  ونتيجة  الشرقية.  الضفة  إلى  النهر  عبروا  ثم  الغربية  الضفة  إلى  أوالً  الالجئين  فرَّ بعض    )3(
ان، تغير توزيع الالجئين في عموم الضفتين  المتواصلة، السيما من الضفة الغربية إلى منطقة عمَّ
الشرقية والغربية تغيًرا كبيًرا خالل العقود األولى بعد النكبة. استمرت الهجرة إلى الضفة الشرقية 
خالل الخمسينات والستينات نظًرا لوجود مستوى أفضل من البنية التحتية وفرص العمل هناك. 

انظر روزنفيلد، "مواجهة االحتالل"، ص 34-33. 
)4(  ريمبل، "الالجئون الفلسطينيون"، ص4. 
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ألف نسمة)1(. ومع خضوع   740 إلى  ألف نسمة   460 نحو  الضفة من  إجمالي سكان 
والالجئين  الغربية  الضفة  أهالي  جميع  حصل  فقد  األردنية،  لإلدارة  الغربيــة  الضفــة 

األردنية.  الجنسية  على  الالجئين  وغير 

لهم،  حماية  دونما  اإلسرائيلي  الجيش  من  العسكري  لالعتداء  الالجئون  تعرض 
لتوليد  الالزمة  اإلمكانيات  انعدام  أو  فقر  ظل  في  االقتصادي  ضعفهم  ذلك  على  وزاد 
نور  والَدْي  قصة  إن  "الجئ".  مصطلح  ظهر  بالفقر،  المفعم  السياق  هذا  وفي  الدخل. 
خروجهم  عقب  الغربية  بالضفة  ساحور  بيت  بلدة  في  أواًل  المقام  بهما  استقر  اللذين 

كاشفة:  قصة  لهي  قريتهم  من 

بابنهم  ُرزقوا  ســاحور[.  ]بيت  في  الخروج[  بعد  ]أبوي  حياة  بدأت 
الغربية[  الضفة  ]أطفال  ابتكــر  األطفال.  مع  يلعب  وبدأ  وكبــر  األول، 
الجئ"  "أنت  قبيل:  من  عبارات  يقولون  فكانوا  البكر.  االبن  عن  لعبــة 
صحيح  شيًئا.  تملك  ال  فقيرة  عائلتي  إن  قائلين  عائلتي،  بسبِّ  ويردفونها 
اإلشكال  من  نوًعا  أحدثوا  لكنهم  األونروا،  تقدمه  ما  على  نعيش  ا  كنَّ أننا 
ا  وعنَّ الغربية[  الضفة  أبناء  ]عن  عنهم  مختلفة  ذلك-طبقة  اء  جرَّ الطبقي 

أميون)2(. متخلفون  أننا  ا:  عنَّ سائدة  فكرة  لديهم  كانت  ]الالجئين...[. 
طبقية  دالالت  له  ا  تحقيريًّ معنى  حملت  "الجئ"  كلمة  أن  نور  كالم  من  يتضح 
قلة  أو  واالحتقار  الشــفقة  من  بمزيج  الالجئين  إلى  ُينظــر  كان  ما  أحياًنــا  إذ  قويــة؛ 
أراضيهم  وتركهم  الالجئين  هزيمة  بذريعة  الغربية  الضفة  قاطني  جانب  من  االحترام 
الفالحين،  من  الفقراء  الالجئين  على  يقتصر  "الجئ"  لفظة  استخدام  كاد  ومنازلهم)3(. 
ا  ُبدًّ وجدوا  فما  الغربية،  الضفة  في  ملكية  شــراء  أو  إيجار  دفع  عليهم  ر  تعذَّ من  أي 
أو  المتوســطة  الحضرية  الطبقة  من  الالجئون  أمــا  المخيمات.  في  االســتقرار  مــن 

)1(  المرجع السابق.
)2(  نور، مقابلة، مخيم الدهيشة، 2012. 

)3(  بشارات، "من المنفى إلى المواطنة"، ص. 174؛ صايغ، ر. )1979( الفلسطينيون: من فالحين 
إلى ثوار: تاريخ شعب. لندن: زد بوكس، ص126. 
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شــراء  فأمكنهم  أصولهم(  جلب  على  وقادرين  الغالب،  في  مســيحيين  )كانوا  العليا 
عليهم  يطلق  كان  ما  ونادًرا  والممتلكات،  لألرض  المالكين  صفة  واكتساب  األرض 
ومعايشــهم)1(.  منازلهم  من  للتهجير  أيًضا  تعرضهم  من  الرغــم  على  "الجئ"  لفــظ 
قاطني  إلى  اإلشــارة  عند  الغالب  في  يســتخدم  المصطلح  هذا  زال  ما  اليوم،  وحتى 

النزوح)2(.  يشهد  لم  الذي  األصغر  الجيل  فيهم  بمن  المخيمات، 

عديمي  للفقراء  -أي  لالجئين  بشدة  المطلوبة  اللجوء  خدمة  الالجئين  مخيم  م  قدَّ
ومعايشهم،  أراضيهم  خسروا  الذين  المخيمات  ساكني  الفالحين  من  األرضية  الملكية 
التضامن والدعم  أيًضا- واقترنت خدمة المخيم بمساحة من  بل ووضعهم االجتماعي 

فقال:  والديه،  قصة  نور  استأنف  ثم  المنشودين. 

المخيم  إلى  فجاؤوا  واحد  صعيد  على  النــاس  جمع  ما  هو  التمييــز 
الحظ،  تعســاء  المهمشــين،  مع  أفضل[  ]حياة  ســنحيا  "ال،  وقالــوا: 
بال  المدرســة  إلى  ابني  يذهب  اإلنهاك.  مــن  المحتضرين  المرضــى، 
الجميع  يكون  عندما  ممكن  فالتعاون  أحــًدا".  أحد  يضايق  وال  حــذاء، 

واحد)3(. مستوى  من 
بيت  في  جديد  من  حياتهــم  بناء  إلى  البداية  في  ســعيا  والديه  أن  نــور  يــروي 
االنتقال  إلى  ذلك  بعــد  دفعتهما  القرية  أهل  من  العدائيــة  المواقف  لكــن  ســاحور، 
التنميط  من  فيها  يأمنان  مساحة  المخيم  لهما  فأفســح  لالجئين،  الدهيشــة  مخيم  إلى 

سواسية.  المخيم  في  فالجميع  واالحتقار، 

بالنســبة  وإهانة  عنيفة  صدمة  بمنزلة  المخيم  إلى  االنتقال  كان  ذاته،  الوقت  في 
رأس  بمنطقة  النكبة  نير  من  وناجية   83 عمر  في  -مسنَّة  محمد  أم  نجد  هنا  لكثيرين. 
عندما  الدهيشة  مخيم  عن  انطباعها  عن  سألتها  عندما  بجالء  يأســها  تبث  عمار-  أبو 

فقالت:  الخمسينات؛  منتصف  في  إليه  انتقلت 

)1(  بالسكوف، "الالجئون الفلسطينيون في األردن".
)2(  بشارات، "من المنفى إلى المواطنة"، ص. 174. 

)3(  نور، مقابلة، مخيم الدهيشة، 2012. 



70

 ]...[ البتة  ذلك  عمل  لنا  يسبق  لم  سقيفة،  وبنينا  الدهيشة  إلى  ذهبنا 
أربعة  من  عائلة  كل  حصلت  لالجئين.  مباني  وبنت  األونروا  جاءت  ثم 
أن  عســانا  ماذا  متر.   5  X  3 بمســاحة  للغاية  صغيرة  غرفة  على  أفراد 
كان   ]...[ أرضنا  والعراء  ســقفنا،  الســماء  كانت  نذهب؟  أين  نفعل؟ 
كان  األقل.  على  منزل  فــي  نعيش  كنا  أفضل.  جاال  بيت  فــي  الوضــع 
كل  وعلى  علينا  تمطر  السماء  وكانت  إلينا،  ويصل  الطين  يخترق  الماء 
بمن  مزدحًما  المكان  كان  حسًنا:  شيًئا  نجد  لم   ]...[ حولنا.  من  شيء 
حول  عمار  أبو  رأس  من  عائالت  اجتمعــت  حينها[  ]لكن  نعــرف،  ال 

حولنا)1(. مالجئهم  وبنوا  منزلنا؛ 
تفقد  ولم  عمار،  أبو  رأس  قريــة  القرية،  مختار  زوجة  حينها  محمــد  أم  كانــت 
ذلك  من  واألدهى  كســبها،  ومصادر  ممتلكاتها  معهــا  فقدت  بل  فحســب،  أرضها 
قضتها  التي  الوجيزة  الفترة  فإن  ثم،  ومن  والتهجير.  الطرد  اء  جرَّ االجتماعي  وضعها 
حالة  مع  ا  إيجابيًّ تناقًضا  تتناقض  مؤجر  منزل  داخل  جاال  ببيت  الحضري  العيش  في 
بنبرة  محمد  أم  حكاية  تنتهي  ذلك،  ومــع  المخيم.  في  الصارخة  والعوز  االســتالب 
أبو  رأس  عائالت  بدأت  عندما  القريب  والمجتمع  باأللفة  شعوًرا  استعادت  إذ  سعيدة؛ 
إلى  القادمين  الالجئين  معظم  اجتمع  بالمخيم.  عائلتها  سقيفة  حول  التجمع  في  عمار 
لت  فشكَّ منها.  وفدوا  التي  القرى  من  وجيرانهم  أقاربهم  حول  البداية  في  المخيمات 
حياة  واستمرت  باألمان،  شعوًرا  يولِّد  ا  اجتماعيًّ رابًطا  والقرية  والقرابة  العائلة  عالقات 

وإدارته)2(.  المخيم  تنظيم  في  ا  مهمًّ دوًرا  تؤدي  النكبة  قبل  ما 

)1(  أم محمد، مخيم الدهيشة، 2012. 
)2(  بخصوص األهمية المستمرة لهياكل القربى والجوار القروي في مخيمات الالجئين الفلسطينيين، 
الفلسطينية،  المقاومة  وحركة  المرأة  األزمة:  في  االجتماعي  النوع   )1991( جيه.  بيتي،  انظر: 
نيويورك: كولومبيا يونيفرسيتي برس؛ جيه. بيتي، جيه )2005( مشهد األمل واليأس. مخيمات 
من  "الفلسطينيون:  صايغ،  برس؛  بنسلفانيا  أوف  يونيفرسيتي  فيالدلفيا،  الفلسطينيين،  الالجئين 
في  وعيشه  النزوح  استذكار  مانًعا:  بوصفه  "المنزل   )2006( إ.  فيلدمان،  ثوار"؛  إلى  فالحين 
غزة"، دورية التاريخ والذاكرة 18)2(: 10-47؛ ديفيس، آر )2011( تواريخ القرى الفلسطينية: 

جغرافيات النزوح، ستانفورد: ستانفورد يونيفرسيتي برس. 
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هياكل  أقامت  ثم  صغيرة،  مالجــئ  البداية  في  الالجئين  إلى  األونــروا  مــت  قدَّ
ومطبخ  مرحاض  مع  أفــراد،  أربعة  من  أســرة  لكل  غرفة  بمعدل  الدوام  على  أقــدر 
الالجئين  مقاومة  في  تمثَّل  قلق  بمبعث  اقترن  أدوم  هياكل  إنشاء  أن  غير  خارجيين)1(. 
هياكل  استبدال  استهدف  الذي  البرنامج  وهو  الخمسينات،  بداية  منذ  األونروا  لبرنامج 
تهديد  إلى  ذلك  يؤدي  أن  من  الالجئون  ارتاب  إذ  للــري؛  نظام  وبناء  بالخيــام  أدوم 
شــهدت  وبالمثل،  الغربية)2(.  بالضفة  مؤقتين  مقيمين  كونهم  فــي  المتمثل  وضعهــم 
ظروف  بتدعيم  الدهيشــة  لقاطني  اإلســرائيلية  المدنية  اإلدارة  من  وعًدا  الســبعينات 
األونروا؛  لدى  التســجيل  بطاقات  عن  تخليهم  نظير  المخيم  حدود  خارج  الســكن 
أن  شــأنه  من  الذي  الدائم  للتوطين  محاولة  فيه  رأوا  إذ  ذلك  المخيم  قاطنو  فرفض 

العودة)3(.  في  حقهم  تبديد  إلى  يؤدي 

في  اللجوء  هوية  تشكيل  شهدت  النكبة  بعد  األولى  العقود  إن  القول:  خالصة 
الطبقية  مفاهيم  أما  الغربيــة،  الضفة  قاطني  مع  تفاعالت  خالل  مــن  الغربية  الضفــة 
النكبة  قبل  جمعتهم  التي  القرى  نســق  على  الالجئين  بين  فيما  والتضامن  والمخيــم 
دور  جانب  إلى  والحقوق،  والهوية  اللجوء  هياكل  تشكيل  في  مهم  دور  لها  كان  فقد 
ا  مهمًّ األونروا  لدى  التسجيل  كان  األونروا.  من  المتبعة  والسياسات  المؤسسي  الجهاز 
البلدات  في  الميسورون  الالجئون  طالب  حين  في  الدعم،  ينالوا  كي  لالجئين  بالنسبة 
داللة  الوكالة  لدى  التســجيل  حمل  ثم،  ومن  أيًضا.  الوكالة  لدى  بالتســجيل  والقرى 
على  التشديد  جانب  إلى  وحقوقهم،  الالجئين  أوضاع  تقوية  مفادها  وسياســية  رمزية 

الغربية.  الضفة  في  "ضيوًفا"  بوصفهم  لالجئين  المؤقت  الوضع 

)1(  روزنفيلد، "مواجهة االحتالل"، ص 43. 
)2(  بشارات، "من المنفى إلى المواطنة"، ص172-171. 

)3(  أبو رحمي وهالل، "إنتاج المساحة"، ص23. 
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االنتفاضة األولى: اللجوء بوصفه مقاومة 

التحول  بداية  جانب  إلى  األولــى،  لالنتفاضة  دت  مهَّ فترة  الثمانينات  شــهدت 
 ،1965 عام  الفلســطينية  التحرير  منظمــة  تأسســت  والمخيم.  اللجوء  معاني  فــي 
الواقع  إلى  أقرب  فلســطينية  وطنية  تحرير  حركة  إلى  العربية  القومية  مفهوم  لت  وحوَّ
وفي  الفلسطيني  السياسي  الخطاب  في  كبرى  تحوالت  بذلك  فأحدثت  الفلسطيني)1(، 
استبدلت  الفلسطينيين.  لالجئين  تمثليها  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  السياسية  الممارسة 
فأضفى  القاعدة،  إلى  القمة  من  يبدأ  ا  وطنيًّ خطاًبا  لالجئين  المحلية  حمة  باللُّ المنظمة 
مصاف  إلى  الالجئين  ورفعت  المخيم)3(،  وعلى  المنشــأ)2(  قرية  على  الوطنية  الصفة 
أنفسهم،  الالجئون  وتحرر  الوطني)4(.  التحرر  كفاح  في  السياسيين  واألبطال  الفاعلين 
التي  التحقيرية  النبرات  عن  فارتفعوا  والوطن  والمخيم  الهوية  عن  مفاهيمهم  وغيَّروا 
ولعل  التحرير))(.  منظمة  من  م  المقدَّ السلطة  خطاب  وعن  بل  النكبة،  بعد  من  الزمتهم 
بأنفسهم  الفاعلين  مصاف  إلى  واالرتقاء  الذاتي  التمثيل  في  األهمية  بالغة  التحوالت 

األولى.  االنتفاضة  خالل  السيما  الالجئين،  أداء  في  تجلت  قد 

)1(  صايغ، ي. )1999( الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، 1949-
ثوار"،  إلى  فالحين  من  "الفلسطينيون:  صايغ،  برس؛  يونيفرسيتي  أكسفورد  أكسفورد:   ،1993

ص156-153. 
)2(  ديفيس، "تواريخ القرى الفلسطينية".

)3(  فرح، ر. )2009( "مخيمات الالجئين في حركة التحرير الوطني الفلسطينية وحركة صحراوي 
الوطنية الفلسطينية: منظور شامل"، دورية دراسات فلسطين، العدد 38، الرقم 2، ص85. 

)4(  بخصوص خطاب منظمة التحرير بشأن الالجئين، انظر مصادر منها: بشارات، "من المنفى إلى 
نيويورك،  المعاصر،  الوطني  الوعي  بناء  الفلسطينية:  الهوية   ،)1998( ر.  خالدي،  المواطنة"، 

كولومبيا يونيفرسيتي برس؛ روزنفيلد، "مواجهة االحتالل". 
السلطة  وخطاب  والمخيم  الهوية  عن  أنفسهم  الالجئين  سرديات  بين  االختالفات  بخصوص    )5(
الصادر عن منظمة التحرير، انظر أيًضا: آالن، د، )2013(، الجئو الثورة: تجارب فلسطينيين في 
"ما هو المخيم؟ حيوات  المنفى. ستانفورد يونيفرسيتي برس، ستانفورد. فيلدمان، إ. )2015( 
"مخيمات  فرح،  247؛  ص.   ،66 العدد  جيوفورم،  دورية  نزوح"،  طول  بعد  لالجئين  مشروعة 

الالجئين". 
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الجيل  به  نهض  الذي  الدور  على  األولى  االنتفاضة  الالجئين عن  سرديات  د  تشدِّ
ترعرع  من  خصوًصا  واستمرارها،  االنتفاضة  استهالل  في  الالجئين  شباب  من  الجديد 
العشرينات من عمرها خالل  في  كانت  التي  تروي ساهرة،  ذلك  المخيمات. وعن  في 
قائلة:  االنتفاضة  بدايات  عايدة،  مخيم  داخل  فيها  بقوة  وشاركت  األولى  االنتفاضة 

األولى  الشــرارة  أن  يرون  لحم  وبيت  عايدة  مخيم  في   ]...[ الناس 
المخيم  من  شاب  الستشهاد  وذلك  عايدة.  مخيم  من  جاءت  لالنتفاضة 
الحوادث  توالت  ثم  لحم.  بيت  جامعة  في  ســرور،  أبو  إســحاق  يدعى 
فخرجت  لحم،  بيت  بمنطقة  المخيمــات  وفي  لحم،  بيت  جامعة  فــي 
كانت   ]...[ أخــرى  مخيمات  إلــى  شــرارتها  وانتقلت  التظاهــرات، 
بجهد  ال  االنتفاضة  نهاية  حتى  واستمرت  المخيم،  في  يومية  التظاهرات 

أيًضا)1(.  الفتيات  بمشاركة  بل  فحسب،  ]الشباب[ 
وقاطنيها،  للمخيمات  المحــوري  الدوَر  االنتفاضة  لبدايات  ســردها  في  تؤكــد 
التحرير  منظمة  عــن  الصادر  الوطني  التحرري  الخطاب  رمزيــات  وتردد  فتســتذكر 
األمة")2(.  "أيقونة  باعتباره  المقاومة،  منطلق  رفعة  إلى  بالمخيم  ارتقت  كونها  حينهــا، 
وقيادتها  األولى  االنتفاضة  قيام  في  بارزة  بأدوار  الغربية  الضفة  في  الالجئون  ونهض 
الجامعات،  داخل  المجتمع  في  انخرطوا  إذ  السياسي،  للتهميش  عرضة  كانوا  أن  بعد 
بذلك  فأدمجت  السياسية،  األحزاب  جانب  من  شبابية  مبادرات  تنظيم  ذلك  وواكب 
من  سيما  -ال  الالجئات  من  الكبيرة  المشاركة  أما  اليومية.  حياتها  في  المقاومة  سياسة 
المتقدة.  االنتفاضة  لروح  رمًزا  بوصفها  باالحتفاء  قوبلت  ما  فغالًبا  الصاعد-  الجيــل 
بفيض  تتذكر  هي  وها  عايدة،  مخيم  في  الشابة  النســائية  القيادات  من  ســاهرة  كانت 

فتقول:  فيها،  شاركت  التي  األنشطة  مختلف  الحماسة  من 

من  كنت   ]...[ األولى.  االنتفاضة  في  دور  النســوة[  ]نحن  لنا  كان 
فلو   ]...[ بالحجارة.  الجيش  رمي  في  الفتيان  ســاندن  الالتي  الفتيات 

)1(  ساهرة، مقابلة، مخيم عايدة، 2014. 
)2(  فرح، "مخيمات الالجئين".
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للدفاع  خط  في  يصطففن  الفتيات  كانت  المخيم  صوب  شاحنة  جاءت 
الفتيان  بحماية  واألمهــات  والنســاء  الفتيات  كل  وقامت  الفتيان.  عــن 
لم  إذا  بالمرأة:  المنوط  الدور  ذلك  كان   ]...[ الهرب.  في  وســاعدنهم 
دورات  نظمنا   ]...[ أخرى.  واجبات  فعليها  المواجهة،  خط  على  تكن 
وقمنا  لرميها.  الحجارة  وجهزنا   ]...[ األولية  اإلسعافات  على  للتدرب 

لحمايتهم)1(.  البشرية  الدروع  بدور 
بالنشــاط  حافلة  حياة  حياتها،  أيام  "أفضل"  باعتبارها  األولى  االنتفاضة  تتذكــر 
من  األهم  والمكســب  الناس.  بين  األمــل  وبث  والسياســي  االجتماعــي  والتقــدم 
-رجااًل  الالجئين  حضور  رســخت  أنها  هي  ســاهرة  أمثال  من  لالجئين  االنتفاضة 
فانتهت  الفلسطيني،  السياسي  المشهد  في  أساسيين  فاعلين سياسيين  بوصفهم  ونساء- 
ُينظر  وأصبحوا  الفلسطيني،  الغربية  الضفة  مجتمع  على  عبًئا  يوًما  اعتبرتهم  التي  النظرة 
"الجئ"  مصطلح  وتحول  المجتمع.  ذلك  تحرر  في  رائد  بدور  الناهضين  بعين  إليهم 
إلى  الســابقة  لهزيمتهم  ومحتقرين  األراضي  عديمي  فقراء  فالحين  إلى  اإلشــارة  من 

المقاومة)2(.  حماة  يعني  المصطلح  بات  إذ  وتقديًرا  حفاوة  أشد  معنى 

عن  تحول  مفهوم  وفق  مخيمهم  تقديم  المخيم  قاطنو  أعاد  نفسها،  الشاكلة  وعلى 
ومصدر  والتضامن  للمقاومة  رمز  إلى  والفقر  الهزيمة  وذكرى  ببؤسه  معروًفا  مكاًنا  كونه 

فتقول:  التجول،  حظر  نظاَم  الناشطات  تكسير  كيفية  على  ساهرة  رواية  تركز  لهما. 

لمدد  تجول  حظر  فرض  إلى  حينها  اإلســرائيلي[  النظام  ]أي  لجؤوا 
خبز  من  أحدنا  لدى  ما  فرغ  إذا  لذا  مثاًل.  اثنين  أو  أسبوع  لمدة  طويلة. 
مجموعة  -نحن  كنَّا  أو  بيننا.  فيما  المتــاح  توزيع  نعيد  ا  كنَّ عجيــن،  أو 

)1(  ساهرة، مقابلة، مخيم عايدة، 2014.
)2(  هذا التحول إلى تقدير إيجابي لمصطلح "الجئ" باعتباره أساس المقاومة هو تحول ملحوظ أيًضا 
في سياق آخر. كتبت روزماري صايغ في دراستها المؤثرة الرائدة بشأن الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان عن جيل الثورة: "الثورة بالنسبة لفلسطينيي المخيمات من هذا الجيل ]في لبنان[ هي جالبة 
"الفلسطينيون: من فالحين  الثوري." صايغ،  المناضل،  الفلسطيني،  بلهفة:  تلقفوها  هوية جديد 

إلى ثوار"، ص. 760. 
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لم  حيث  المدينة،  من  المخيم،  خارج  من  الخبز  نجلب  الفتيات-  مــن 
حظر  كان  المخيم.  داخل  إلى  به  نهرِّ ا  وكنَّ مفروًضا،  التجول  حظر  يكن 

المدينة)1(.  دون  المخيم  على  مفروًضا  التجول 
أي  االنتفاضة،  خالل  خاصة  بصفة  المخيمات  اإلســرائيلي  الجيش  اســتهدف 
للســجن  المخيمات  قاطنو  تعرض  فيما  الغربية،  الضفة  مدن  به  اســتهدف  مما  بأكثر 
ساهرة  وبسؤال  المدن)2(.  قاطني  بين  نظيراتها  على  كثيًرا  تربو  بأعداد  والقتل  واإلصابة 
بوتيرة  عليها  التجول  حظر  وفرض  تحديًدا  المخيمات  على  الجيش  هجوم  سبب  عن 
المخيمات  على  السيطرة  أمكنه  اإلســرائيلي  الجيش  بأن  أجابت  المدن،  من  أقســى 
من  المخيمات  خصوصية  أن  غير  الضيقة.  الجغرافية  لمســاحتها  نظًرا  أكبر  بســهولة 

للمقاومة:  فريدة  آفاًقا  أتاحت  االجتماعية  والتركيبة  المكان  حيث 

المقاومة  مصــدر  فهي  المخيمات،  فــي  المقاومــة[  رحــى  ]دارت 
المدينة  كانت  المقاومة.  تحريك  الصعب  من  كان  استمراريتها.  ومصدر 
المطلوب  مفتوحة.  منطقة  في  آمنة  تظاهرات  تنظيم  يصعب  ألنه  صعبة 
أما   ]...[ المعرفة.  حق  أهلها  وتعرف  تعرفها  منطقة  مغلقة،  منطقة  هــو 
بعضنا  فيه  نعرف  الذي  المخيم  بعكس  الناس،  نعرف  فال  المدينــة  فــي 
خصوًصا  الدوام،  على  مًعا  نتكاتف  االجتماعي،  المستوى  وعلى  بعًضا. 
عنده  كان  ولو  جائعة،  وأنا  النوم  إلى  جاري  يخلد  لم  االنتفاضة.  وقت 

معنا)3(. اقتسمه  خبز 
على  ســاهرة  حكاية  د  ُتشــدِّ انغالًقا،  األشــد  المكاني  التنظيم  إلى  وباإلضافة 
القاطنين  نت  مكَّ عناصر  وكلها  المخيم،  في  االجتماعية  حمة  واللُّ والتضامن  الوحــدة 
العائلة  "روح  عن  ساهرة  حكاية  تكشــف  مقتضياتها.  عليهم  ويســرت  المقاومة  من 

)1(  بشارات، "من المنفى إلى المواطنة".

)2(  ساهرة، مقابلة، مخيم عايدة، 2014.
)3(  صالح، ر. )2017(، "أجسام تمشي، وأجسام تتكلم، وأجسام تحب: الالجئات الفلسطينيات، 
والتأثر، وسياسة االعتياد"، أنتيبود، العدد 49، الرقم 3، ص. 748. بخصوص المعاني الرمزية 

للمخيم كعائلة وأقارب في لبنان، انظر أيًضا: آالن، "الجئو الثورة".
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وذكرت  الواحدة")1(.  العائلة  رمزيــة  إلى  المخيم  "ارتقى  حيث  للمخيــم"؛  الجامعــة 
والقمع  الفقد  وأزمات  الالجئين  حيــاة  في  محددة  تواريخ  الحق  وقت  فــي  ســاهرة 
اشتداد  السياسي والمقاومة. وبسؤال ساهرة عن سبب  الحراك  بوصفها عوامل حفزت 
هو  المخيم  "في  هنا  الوضع  بأن  أجابت  المدن،  فــي  عنها  المخيمات  في  المقاومــة 
والمقاومة،  اللجوء  هوية  بين  رابًطا  بذلك  فأقامت  اللجوء"،  صفة  في  جميًعا  سواسيتنا 

موضحة:  وأردفت 

ضون للسطوة والقمع موجودون في المخيمات. المقاومة معظمها  المعرَّ
حق،  بغير  بيوتهم  من  ُأخرجوا  أنــاس  يوجد  زال  ما  هنا  المخيمات.  فــي 
الهواء  في  حتى  مهضومة،  وحقوقهم  البتة،  لهم  ليست  أرض  على  يحيون 

عسيرة.  األنفاس  فحتى  جاري،  لمنزل  مالصق  منزلي  يتنفسونه.  الذي 
الالجئين  صفوف  فــي  ومتغيرة  فريد  هوية  ظهور  على  ســاهرة  حكاية  تشــهد 
في  مســتمرة  صدمة  وهي  التهجير،  صدمــة  الســابق  الجيل  تشــاطر  بالمخيمــات. 
ظروف  أفضت  وقد  مخيماتهم.  اســتالب  في  المتمثلة  الحالية  الالجئين  معضــالت 
عالقات  تضارع  تكاد  المخيمات  قاطني  بين  فيما  وثيقة  روابط  إلى  القاسية  المعيشة 
النكبة  على  الالحقة  محمد  أم  حكايــة  تســتند  حين  وفي  أنه  بيد  والمصاهرة.  الــدم 
ســيادة  عن  تكشــف  ســاهرة  حكاية  فإن  والدم،  القرابة  عالقات  إلى  آنًفا(  ورد  )كما 
صاغ  حتى  للتقارب  ورمًزا  مصدًرا  بذلك  فأصبح  المخيم،  قاطني  بين  مبتكرة  عالقــة 
على  ر  تعذَّ تطور  وهذا  والمقاومة،  والتضامن  الرعاية  على  قائمة  اجتماعية  عالقــات 
أنه  تبين  مماثل.  بأســلوب  إنتاجه  ســاهرة(  منظور  )من  الحضرية  واألماكن  المدينة 
الكامنة  الهوية  )أي  بالمخيمات  اللجوء  هوية  في  المتمثل  المميز  المنطلــق  هذا  مــن 
ثقافة  انبعثت  واالستالب(  والنزوح  النفي  معضالت  المتشــاطرين  قاطنيها  نفوس  في 
من  المنبعثة  السياسية  الهوية  تلك  وتناغمت  الالجئين.  مقاومة  قوامها  محددة  سياسية 
رسوًخا  راسخة  لكنها  وصمودها،  الفلسطينية  الوطنية  المقاومة  رموز  مع  اللجوء  رحم 
في  ضاربة  جذور  مع  قدرهــا،  وعلى  األولى  االنتفاضة  صعــود  في  مميًزا   تاريخيًّــا 

المخيم.  عمق 

)1(  ساهرة، مقابلة، مخيم عايدة، 2014.
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التمثيل  عن  البحث  الفلسطينية:  والسلطة  أوسلو  اتفاقات 
السياسي لالجئين 

أي  لالجئين،  الرئيس  المطلب  ليرجئ   1993 في  أوســلو  اتفاقات  توقيع  جاء 
صدمة  ل  وليشكِّ البتة(،  تحل  لم  )التي  النهائي  الوضع  قضايا  إلى  العودة،  في  حقهم 

يلي:  ما  ساهرة  تقرر  هنا  الالجئين.  لمعظم  عنيفة 

شــعرت  كبيرة.  أمل  خيبة  كانت  بأوســلو.  نددوا  الذين  من  أنا  نعم، 
نفعله  شيء  وأي  سدى،  ذهب  فعلناه  ما  كل  انتهت.  قد  األمور  أن  معها 

فشل)1(. إلى  سيؤول  ذلك  بعد 

من  الكثير  حكايات  سمات  هي  و"االغتراب"  و"الصدمة"  األمل"  "خيبة  مشاعر 
في  رائدة  أدواًرا  منهم  كثيرون  أدى  وقد  األولى.  االنتفاضة  إبان  النشــطاء  الالجئين 
بذلوها  التي  والتضحيات  المكتســب  الجديد  الوضع  أن  وعلموا  األولى  االنتفاضــة 
التشرذم  لكن  إنصاًفا.  أكثر  سياسي  تمثيل  وجود  حال  وتكريم  احترام  محل  ستكون 
قد  والعلمانية،  الدينية  الفصائــل  وبين  لالنتفاضة،  والخارجية  الداخلية  القيــادة  بيــن 
فرصة  توليد  إلى  ذلك  أدى  قيادتهــا)2(.  على  التصارع  إلى  االنتفاضة  بنهايــة  أفضــى 
واالجتماعية  السياسية  سلطتهم  من  شيء  الستعادة  السابقة  التقليدية  السياسية  للنخبة 
سمي  ما  خالل  الصاعدة  السياســية  الالجئين  قيادات  تهميش  جرى  وقد  الســابقة)3(. 

)1(  المرجع السابق. 
)2(  التنافس على السلطة السياسية والقيادة السياسية بين مختلف الفصائل أدى كذلك إلى تأثيرات 
مجنسنة محددة؛ إذ أصبحت تحركات المرأة ومساحات عملها العام مقيدة. انظر في ذلك مصادر 
فلسطين  في  اليومي  العام  للعمل  وجهان  والمقاومة  "الوطنية   )2001( آي.  جين-كلين،  منها 
خالل االنتفاضة" دورية كالتشرال أنثروبولوجي، العدد 16، الرقم 1، والحمامي، ر. )1990(، 

"النساء والحجاب واالنتفاضة" دورية ميدل إيست ريبورت، العدد 30، الرقم 3 و4. 
)3(  بشارات؛ تماري، إس. )1991(، "الحركة الفلسطينية في مرحلة انتقالية: االنتكاسات التاريخية 

واالنتفاضة" دورية دراسات فلسطين، العدد 20، الرقم 2. 
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مائدة  من  العودة  في  حقهم  استبعد  كما  وأوســلو،  مدريد  في  الســالم"  بـ"محادثات 
العائدين)1(.  و/أو  فتح  أعضاء  من  أغلبية  بأيدي  السياسية  القيادة  واحُتكرت  التفاوض، 

الشــاب  الجيل  أبناء  -الســيما  الالجئين  من  الســاحقة  األغلبية  أعربت  لذلك، 
رأوا  بأنهم  ذلك  أوسلو؛  اتفاقات  من  الشديد  إحباطهم  عن  المخيمات-  في  والقابعين 
فحسب،  الالجئين  حقوق  باعت  فاسدة  سياسية  بأجندة  تأخذ  ال  الفلسطينية  السلطة  أن 
بالتواطؤ  البعض  اتهمها  فيما  األصل،  من  الغربية  الضفة  على  الســيادة  تفتقر  إنها  بل 
السلطة  في  يرون  ال  الالجئين  من  الكبيرة  األغلبية  فإن  ثم،  ومن  االحتالل.  قوات  مع 
من  أخرى  بصور  يأخذ  للسلطة  بديل  عن  متصاعًدا  بحثهم  وبات  لهم.  ممثاًل  الوطنية 

قائاًل:  الماثل  السياق  رحمي  أبو  هالل  يوجز  هنا  التمثيل.  وضوابط  الذاتية  اإلدارة 

واألكثر  واألذكى  األظهر  "الشريحة  السابق  في  كانوا  الذين  الالجئون 
108[، وجدوا أنفسهم   :2007 رمزية" بين جميع الفلسطينيين ]جيوسي 
مراكز سياســية  من  خوًفا  ]الفلســطينية[  الســلطة  أفعال  في  "مؤخرين" 
تحقق  مهما  أنه  قوامها  سياســية  معادلة  خضم  في  بهم  فألقــت  بديلــة، 
الالجئين  هؤالء  حساب  على  هو  إنما  الغربية  الضفة  ألبناء  مكاسب  من 

.]119  :2001 )مساد 
الداخل  إلى  النظر  توجيه  في  الالجئون  بدأ  الجديد  السياســي  المشــهد  هذا  في 

الذات)2(.  على  االعتماد  زيادة  إلى  تؤدي  كاشفة  عملية  في  والشروع 

الذات  على  االعتماد  وعن  بديــل  تمثيل  عن  الغربية  الضفة  الجئي  بحــث  بــدأ 
لمجموعة  الغربية  الضفة  في  يخضعون  فهم  لإلدارة،  هياكل  لبناء  كفاحهم  في  يتجلى 
النظام  )أي  األشكال  تلك  كل  في  األعتى  السلطة  عن  وبعيًدا  الســلطة.  أشــكال  من 
المحلية  وبلدياتها  الفلسطينية  السلطة  أن  نعلم  االستيطاني-االستعماري(  اإلسرائيلي 

)1(  لمزيد من التحليالت التفصيلية النقدية التفاقات أوسلو والسلطة الفلسطينية، انظر مصادر منها: 
إ. )2000( نهاية عملية  فينتيج بوكس؛ سعيد،  إ. )1996( السالم ومنغصاته، نيويورك:  سعيد، 

السالم: أوسلو وما يليها، نيويورك: فينتيج بوكس؛ تماري، "الحركة الفلسطينية". 
)2(  أبو رحمي وهالل، "إنتاج المساحة"، ص9. 
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اليومية  الحياة  إدارة  في  يد  لها  المخيمات  في  المحلية  الشــعبية  واللجان  واألونروا 
الالجئون  يباشر  اإلدارية،  التداخالت  تلك  وجود  ظل  وفي  الغربية.  بالضفة  لالجئين 
التعاون  وآفاق  االحتياجات  بين  الموازنة  مع  عالقاتهم،  أطر  بناء  إلى  الواعي  سعيهم 

معينة.  إدارية  مستويات  إلى  واالنضمام  المؤسسي 

فخالل  الفلسطينية،  والسلطة  الالجئين  بين  العالقات  في  ذلك  يتجلى  ما  أظهر 
الســلطة  ســلطان  الدهيشــة  بمخيم  الالجئون  رفض   2012 خالل  الميداني  عملنا 
إنكار  على  قالئل  أســابيع  مضى  قد  حينها  وكان  شــديًدا؛  رفًضا  عليهم  الفلســطينية 
نشــأ  التي  )قريته  صفد  إلى  العودة  في  ه  حقَّ متلفزة  رســمية  مقابلة  في  عباس  الرئيس 
أن  ال  أراها،  أن  "حقي  فيه:  قال  الذي  تصريحه  وقوبل  التاريخية(.  فلســطين  في  بها 
ومن  العالم.  بأنحاء  الفلسطيني  اللجوء  مجتمع  من  شــديدة  بمعارضة  فيها")1(  أعيش 

الدهيشة:  مخيم  ابن  محمود  الشاب  قول  ذلك 

العودة.  حق  عن  التخلي  بوســعهم  ليس  فلســطيني  ماليين   9 يوجد 
في  التفكير  على  الفلسطينية  الســلطة  رئيس  بوصفك  أنت  حرصت  هل 
لك.  سؤالي  هذا  هذا؟  بتصريحك  تدلي  أن  قبل  التسعة  الماليين  هؤالء 

النهائي)2(.  القرار  إلى  للتوصل  أنفسهم  الالجئين  انتظار  في  أنا   ]...[
بل  لهم،  الفلســطينية  الســلطة  تمثيل  قبول  الغربية  الضفة  الجئي  معظم  يرفض 
ونظًرا  بإلغائها.  يطالبــون  إنهم  حتى  جذريــة،  بصورة  تشــكيلها  إعادة  إلى  يدعــون 
معهم  تتصرف  التي  الفلسطينية  الســلطة  حيال  الغربية  الضفة  لالجئي  المعقد  للوضع 
لسيادة  الخضوع  يرفضون  الالجئين  فإن  الوطني،  والممثل  المضيفة  الحكومة  بوصفها 
المشاركة  عن  االمتناع  بخصوص  المخيمات  الجئي  قرار  أما  الفلســطينية.  الســلطة 
في  فالتصويت  الرفض،  لهذا  تأكيد  فهو  الفلســطينية  للســلطة  البلدية  االنتخابات  في 
بمناطق  ضيوًفا  بصفتهم  وضعهم  مع  يتناقض  الالجئين-  رأي  -في  االنتخابات  تلك 

http://www.newrepublic.com/article/112617/israel-palestine-and-end- مثاًل:  انظر    )1(
twostate-solution. )تاريخ الدخول: 4 أبريل/نيسان 2020(. 

)2(  مقابلة، محمود، مخيم الدهيشة، 2012. 
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توطينهم  نحو  خطوات  التخاذ  عرضة  يجعلهم  بما  الفلسطينية  السلطة  إلدارة  تخضع 
الغربية)1(.  الضفة  في  الدائم 

النضال  أنشطة  في  والتوطين  والتمثيل  اإلدارة  بخصوص  الجدل  يتجلى  كذلك 
تتولى  التي  المحلية  المخيمات  لجان  إصالح  أجل  من  المخيمات  قاطنو  يباشرها  التي 
وكان  عايدة  مخيم  قاطني  من  سمير  المخيمات.  قاطني  من  وتتألف  المخيمات  إدارة 
منظمة  عبر  بالمخيم  نشــاطه  ا  حاليًّ يواصل  فيما  األولى،  االنتفاضة  في  بقوة  منخرًطا 
يقول:  الوضع  هذا  وعن  الشعبي،  والسياسي  االجتماعي  العمل  وعبر  حكومية  غير 

وذلك  المخيمات،  كل  فــي   1999 في  الشــعبية  اللجان  لت  تشــكَّ
بوصفنا  ألننا  لفائدتنا،  الفلســطينية  التحرير  منظمة  مــن  قرار  بموجــب 
عالقة  ال  القانون.  بحكم  الوطنية  الســلطة  على  ضيوًفا  نعيش  الجئيــن 
لنا  عالقة  ال  البلدية  االنتخابات  حتى   – الفلســطينية[  ]الســلطة  بها  لنا 
وتمثِّل  عمار،  أبو  قرار  أســاس  على  اللجان  تلك  تشــكلت   ]...[ بها. 
الوقت  وبمرور  الغربية.  الضفة  في  الفلسطينيين  لالجئين  القيادة  من  نوًعا 
واألونروا  الفلسطينية  السلطة  بين  فيما  األمة،  نسيج  من  جزًءا  أصبحت 

الالجئين)2(.  وجموع 

الفلسطينية  للسلطة  بديل  وهي  المخيمات،  لالجئي  تمثيلية  جهة  اللجان  ل  تشكِّ
ومنافس لها، هي وهيئات البلدية واألونروا ومع ذلك، فقد قاومت اللجان االنتخابات 

قائاًل:  ذلك  سمير  يوضح  نشأتها.  منذ  المنظمة 

)1(  بخصوص الجئي الضفة الغربية واالنتخابات البلدية، انظر أيًضا أبو رحمي وهالل، "إنتاج المساحة"، 
أم  مواطنون  المحتلة:  الفلسطينية  األراضي  في  الفلسطينيون  الالجئون   ،)2010( بديل  ص25؛ 
الجئون؟ بحث مقدم إلى منتدى الحقوق األساسية لالجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة: الواقع 
بوكو،   www.badil.org عبر  متاح   ،2005 األول  ديسمبر/كانون   14-12 دمشق،  والمسؤوليات، 
دورية  العودة"،  حق  األدنى:  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  "وضع   ،)2010( ج.  والحسيني،  آر. 

ريفيوجي سرفاي كوارترلي، وأونروا إن بريسبكتيف، العدد 28، الرقم 2 و3، ص. 274.
)2(  مقابلة، صالح، مخيم عايدة، 2014. 
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انتخابات  تعقد  لم  عاًما،   15 مدار  وعلى  اليوم،  إلى   1999 منذ   ...
نريد  وال  مخيم  في  إننا  تقول:  الناس   ]...[ اللجــان[.  ]في  تغييــًرا  وال 
 ]...[ انتخابات.  تنظيم  لنا  يتيح  اعتيادي  وضع  في  كنَّا  لو  كمــا  العيــش 
الحق  شــخص  لكل  وأصبح  عايدة  مخيم  في  انتخابات  عقدنا  إذا  لذا، 
أهل  أمثِّل  أنني  عي  وأدَّ مؤتمًرا  أقصــد  أن  غًدا  فيمكنني  التصويت  فــي 

عايدة)1(.  مخيم 
انتخابات  إجراء  انعداَم  المخيمات  قاطنــي  من  الشــاب  الجيل  يبرر  حين  وفي 
السيطرة  إلحكام  سنًّا  األكبر  الجيل  من  اســتراتيجية  بأنها  المخيمات  لجان  لتشــكيل 
عقد  أن  يرى  إذ  التوطين؛  خطورة  على  مقابلته  في  ســمير  د  شــدَّ فقد  الســلطة،  على 
قادة  فيها  يحوز  بلديات  إلــى  المخيمات  تحويل  مخاطر  زيادة  شــأنه  من  انتخابــات 
مفاده  تناقًضا  تحمل  سمير  سردية  أن  بيد  الالجئين.  لمخيمات  الممثلين  دور  اللجان 
من  "نوًعا  تمثل  منتخبــة-  غير  أنها  من  الرغم  -على  اللجــان  أن  ذكر  من  هــو  أنــه 
المعادي  الخطاب  فإن  وعليه،  الغربيــة")2(.  الضفة  في  الفلســطينيين  لالجئين  القيادة 
تجديد  لمنع  سبياًل  كذلك  يصبح  قد  أنه  إال  نقاطه  إحدى  في  سائًغا  كان  وإن  للتوطين 
المناهض  الخطاب  أن  والواقع  ديمقراطية.  إجراءات  عبر  بالمخيمات  التمثيل  هياكل 
يكون  قد  بلبنان-  االرتباط  حيث  من  ا  قويًّ بياًنا  وميسلفيتز  حنفي  بينه  ما  للتوطين-وفق 
بحالها)3(.  واالرتقاء  المخيمات  إصالح  إلى  الرامية  والخطوات  النقاش  تمنع  فزاعة 

)1(  المرجع السابق.
)2(  المرجع السابق. 

مخيمات  تحسين  برنامج  جديد:  نموذج  "اختبار   ،)2009( س.  وحنفي،  بي  ميسلفيتز،    )3(
بخصوص   .364 ص.   ،3-2 الرقم   ،28 العدد  كوارترلي،  سرفاي  ريفيوجي  دورية  األونروا"، 
إدارة المخيمات واإلدارة الذاتية لالجئين في لبنان، انظر: قرطام، م. )2011( "السياسة والرعاية 
منقحة(،  )طبعة  حنفي  وإس  ندسن  إيه  في  بلبنان"،  لالجئين  شاتيال  مخيم  في  الشعبية  واللجان 
193-205؛  راوتلدج،  لندن،  الشام،  في  والمكان  والمساحة،  الهوية،  الفلسطينيون:  الالجئون 
"من حيوات عصيبة إلى وكالء سياسيين: الالجئون الفلسطينيون بوصفهم  صالح، ر )2013(، 
الطليعة"، دورية ريفيوجي سرفاي كوارترلي، العدد 32، الرقم 2، ص. 88-89، ريتشر-ديفرو، 
إس )2013( "كأنه مخوف: سرديات الالجئين الفلسطينيين بشأن حق العودة"، دورية ريفيوجي 

سرفاي كوارترلي، العدد 32، الرقم 2، ص. 113-112. 
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بخصوص  بدياًل  ا  إضافيًّ توضيًحا  الدهيشة،  مخيم  في  المجتمعي  القائد  نور،  قدم 
قال:  إذ  بالمخيمات؛  الشعبية  للجان  انتخابات  انعقاد  مقاومة  أسباب 

تقول  لذا  المخيم.  تشــكيل  إعادة  هي   ]...[ اآلن  الجديــدة  الفكــرة 
وأبنية جديدة... نظيفة  هيئة  اآلن على  لديهم كل شيء  "حسًنا،  األونروا: 
ذلك  إلى  سعوا  لقد  ]اللجان[".  انتخابات  عقد  الالجئين  فبوســع  إلخ. 
المحلية عليها،  الشعبية إلضفاء صبغة االنتخابات  اللجان  عدة مرات مع 
المتحدة  األمم  نفضت  إذا  أنه  والحقيقة   ]...[ القرية.  في  يحدث  كمــا 
قائد  ]اآلن[  لديكم  "حســًنا،  فقالت:  المخيم  عن  مســؤوليتها  من  يدها 
غرار  على  شيء  كل  وتنظيم  الجميع  تســع  انتخابات  تنظيم  وبوســعكم 
بعدها،  أممي  بغطاء  نحظى  فلن  ذلك  حدث  إذا  البلدية"،  االنتخابــات 

شيء)1(.    أي  عمل  عن  وسيتوقفون 

األمم  تخلي  اء  جرَّ المحتملة  السياســية  المالبســات  عن  نور  توضيح  يكشــف 
الدهيشة  بمخيمي  الالجئين  النشطاء  من  العديد  بأن  علًما  مســؤولياتها،  عن  المتحدة 
السلطة  )وليس  األونروا  على  منعقدة  المسؤولية  بأن  أفادوا  قد  التقيناهم  ممن  وعايدة 
الالجئين  حياة  إدارة  عن  الشعبية(  اللجان  حتى  وال  المحلية  والمجالس  الفلســطينية 
المتحدة  األمم  أن  يرون  فهم  ذلك  وعلى  احتياجاتهم.  وتوفيــر  لهم  يلزم  ما  وتدبيــر 
المقام  هذا  في  "السياســي"  وصف  بأن  )علًما  أيًضا  السياســي  تفويضها  إلى  -بالنظر 
حقوق  يثبت  ثم،  )ومن  اللجوء  حالة  يثبت  ا  دوليًّ كياًنا  يعني  كونه  مفارقة  على  ينطوي 
مســؤولية  وبتأكيد  المخيمات.  إلدارة  بالنســبة  أمًنا  األكثر  الرهان  هي  الالجئيــن(- 
تعزيز  يســتهدفون  بذلك  فإنهم  أنفســهم  الالجئين  منظور  وفق  الالجئين  عن  األونروا 
الخاضعة  الغربية  الضفة  في  المواطنين،  ال  الضيوف،  وضعية  وإثبات  اللجوء  وضعية 

)1(  نور، مقابلة، مخيم الدهيشة، 2012. 
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ا  سياسيًّ معنى  رمزية-  بصورة  -ولو  ا  فعليًّ يسبغون  وبذلك  الفلسطينية.  السلطة  إلدارة 
باألونروا)1(.  الملتصق  السياسي  غير  التفويض  على 

الفلســطينية  الســلطة  بين  واقعة  منطقة  في  الغربية  بالضفة  الالجئون  كان  ولما 
بأي  يقبلون  ال  باتوا  فقد  المحلية،  المخيمات  ولجان  المتحدة  واألمم  البلدية  وهيئاتها 
الممزعة  المتاهة  تلك  من  المتحقق  واألثر  لهم،  متكاماًل  وحيًدا  ا  سياســيًّ ممثاًل  منها 
إنما  تفاوًضا  معها  ويتفاعلون  حكًما  الالجئون  لها  ويخضع  منفصلة  إدارات  عدة  بين 
المؤسسات  من  الكثير  يشترك  إذ  واٍف؛  سياسي  تمثيل  بال  الالجئين  ترك  في  ى  يتجلَّ
وقاطنيها.  والمخيمات  هم  وتمثيلهم  الالجئين  شؤون  إدارة  في  السياســية  والجهات 
والنضال  أنفسهم  عن  التعبير  لالجئين  تتيح  واقعية  منصة  منهم  أي  يقدم  فلم  ذلك  ومع 

حقوقهم.  أجل  من 

قيادة  وال  تمثياًل  الالجئون  فيه  يجد  ال  الذي  المتزعزع  الوضع  هذا  على  وترتيًبا 
في  المتزايد  االنخراط  في  الغربية  الضفة  الجئو  شرع  فقد  مناســبة،  مستقرة  سياســية 
ظهور  يتخلله  نضالي  مســار  وهي  الذاتي.  والتمثيل  الذات  على  االعتماد  مبــادرات 

لالجئين.  بالنسبة  واالنتماء  والتضامن  للهوية  ا  إيجابيًّ موقًعا  بوصفه  اللجوء  مخيم 

مخيم  في  القاطنين  وحــدة  بخصوص  ســاهرة  كلمات  من  قبًســا  آنًفا  قدمــُت 
العاطفية  المعاني  تلك  يحمل  اليوم  المخيم  أن  فيها  وأكدت  االنتفاضة،  خالل  عايدة 

كالمها:  من  قبس  آخر  وهذا  بالهوية،  المرتبطة 

الكركفة،  بمنطقة  سكني  مجمع  في  سنوات   5 وعشنا  ]المخيم[  تركنا 
المخيم.  خارج  العيش  نستطيع  ال  أدراجنا.  فعدنا  نحببها،  لم  المدينة.  في 
المدن.  في  يعيشــون  من  وبين  بيننا  االجتماعية  لالختالفات  نظًرا   ]...[

)1(  تناولت إيالنا فيلدمن، بتحليل مقنع ومستفيض، كيفية توجيه الخطاب المتعلق بالعمل اإلنساني 
"الحال   )2012( إ.  فيلدمن،  مثاًل،  انظر،  سياسية.  دعاوى  به  يراد  توجيًها  الالجئين  جانب  من 
اإلنسانية: الالجئون الفلسطينيون وسياسة العيش". اإلنسانية: الدورية الدولية لحقوق اإلنسان، 
الحياة   )2018( إ.  فيلدمن،  المخيم؟"؛  "ما هو  فيلدمن،  155-172؛  2، ص.  الرقم   ،3 العدد 
الفلسطينيين،  الالجئين  بشأن  السياسي  والعمل  اإلنسانية  المعضالت  اإلغاثة:  طل  في  المعيشة 

يونيفرسيتي أوف كاليفورنيا برس. 
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بشأن  القلق  نعم  القلق،  يراودني  غرباء.  هم  أحًدا.  نعرف  ال  وكأننا  نشعر 
أن  فأعلم  المخيم[  ]في  هنــا  أما  الناس.  هؤالء  من  أعــرف  ال  أطفالــي. 
أبنائي  تربية  أود  المخيم.  في  من  كل  أعرف  الشــارع.  في  بأمان  أطفالي 

بكثير)1(.  أيسر  االجتماعي  الوضع  حيث  المخيم  في 
مخيم  إلى  العودة  المدينة  في  والغربة  العزلة  مشاعر  بعد  وعائلتها  ســاهرة  قررت 
بصورة  سارة  سردية  في  المخيم  يحظى  إذا  والقربى؛  والدعم  التضامن  عن  بحثا  عايدة 

والصمود.  الهوية  وموطن  الوطن  فهو   – إيجابية  ذهنية 

بل  عاطفية")2(،  ســاحة  بوصفه  "مخيمهم  عن  الدهيشــة  قاطنو  يتحدث  كذلك 
الدهيشة في مبادرة  الشاب من  السياسي. فمثاًل، كتب أحمد -المشارك  مجمًعا للوعي 
المجاورة-  الدوحة  ضاحية  إلى  الدهيشــة  من  خرج  الذي  المخيم")3(،  في  "جامعــة 
إنني  أقول  نفســي  م  أقدِّ "عندما  فأورد:  الدهيشــة،  لمخيم  بالنســبة  العالقة  تلك  عن 
يعلمون  فالناس  الدوحة،  بمنطقة  قاطًنا  كنت  وإن  حتى  لالجئين  الدهيشــة  مخيم  من 
وجدنا  قوي")4(.  مكان  من  قادم  وكأنك  فتشــعر  أهله،  وعي  ومدى  الدهيشــة،  صمود 
والوعي  للمقاومة  موقًعا  مخيمهم  يرون  معهم  تحدثنا  الذين  الالجئين  شباب  معظم  أن 
العودة  بقضية حق  الوفاء  أكدت بخصوص  التي  ميسون  السياسية. ومن هؤالء -مثاًل- 
أردت  إذا  االختيار.  مــن  أتمكن  أن  مهم،  أمر  هذا  يختار.  مــن  هــو  "الشــخص  أن: 

)1(  ساهرة، مقابلة، مخيم عايدة، 2014. 
)2(  فيلدمن، "ما هو المخيم"، ص. 249. 

http://www.campusin- انظر:  المخيم"،  في  "جامعة  مبادرة  بخصوص  التفصيل  من  لمزيد    )3(
في  الحضرية  والتدخالت  المعرفة  إنتاج  المخيم.  في  "جامعة   )2018( إيه.  بيتي،  /camps.ps؛ 
http://www.decolonizing.ps/site/w--content/uploads/2009/03/ الالجئين"  مخيمات 
2020(؛  4 أبريل/نيسان  knowledge-production-in-refugee-capms.pdf )تاريخ الدخول: 

وفيلدمن "ما هو المخيم؟". 
http://www.campu-.4(  أبو أكر، قصي، اللحام، أحمد )2013( "الضاحية،" جامعة في المخيم(
 3 الدخول:  )تاريخ   .sincamps.ps/wp-content/uploads/2013/07/the-suburb_web.pdf
أبريل/نيسان 2020(، ص83. سرديات شباب الدهيشة المستعرضة في هذا العدد تعيد تشكيل 
رمزية الدهيشة بوصفه وطنًا وساحة سياسية، ما يميزه عن الضاحية الحضرية المجاورة المعروفة 

باسم الدوحة. 
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يحتفظ  شئت")1(.  حيث  أقيم  أن  أيًضا  وبوســعي  االختيار،  فلي  بالمخيم  هنا  المكث 
في  األولوية  تقدم  لكنها  العودة،  لحق  أساسًيا  رمًزا  باعتبارها  بالقرية  السياسي  خيالها 
معظم  لجأ  وقد  بالمخيم.  وارتباطاته  وإلرادتــه  نفســه،  الالجئ  الختيار  ذاته  الوقت 
بأساليب  المخيم  عن  الحديث  إلى  منهم،  الشباب  السيما  بالمخيم،  اآلخرين  القاطنين 
صوب  هجره  بهم  يجدر  مقفًرا  مكاًنا  ليس  إنه  أي  وميسون:  أحمد  طرحه  لما  مماثلة 
الذاكرة  في  مركزي  مكان  هو  بل  والعوز،  الفقر  ها  يعمُّ إنسانية  مساحة  ال  المنشأ،  قرية 
والذاتية)2(.  بالهوية  االرتباط  حيث  من  ذاتها  الصفة  وله  لالجئين،  والجمعية  السياسية 

الذاتية  منه  تنبعث  موقًعا  بوصفه  المخيم  لتقييم  الجديــدة  النظرة  هذا  إطار  فــي 
السياســي  التمثيل  أوجه  عن  أيًضا  البحث  على  الالجئون  دأب  لالجئين،  السياســية 
لهم.  ممثاًل  الفلسطينية  السلطة  رفضهم  من  لذلك  الرئيس  الدافع  يأتي  بهم.  الخاصة 
عام  خالل  الدهيشة  في  الالجئين  لشــباب  اقتباسات  ســابقة  مناقشــة  في  أوردنا  وقد 
العديد  إثارة  ذلك  على  وترتب  العودة،  في  حقه  عباس  الرئيس  أنكــر  عندمــا   2012
هؤالء  من  لالجئين.  السياسي  للتمثيل  جديدة  هياكل  أي  بديلة،  أفكاًرا  المشاركين  من 
نهائي".  بقرار  الخروج  أنفسهم  الالجئين  من  "ينتظر  إنه  قال  الذي  محمود،  الشباب، 
"السلطة  بأن  شديدة  بحماسة  جادلت  التي  جمانة،  اآلخرين،  الدهيشــة  شــباب  ومن 
التمثيل  بخصوص  أفكارها  عرضت  كما   ،"! عليَّ ]سيادة[  لها  سلطان  ال  الفلســطينية 

فقالت:  البديل،  السياسي 

ما  هم  ]بل[  التعويض،  أو  التوطين  في  يفكرون  الالجئين  أن  أظن  ال 
قائد  إلى  بحاجة  أننا  رأيي  بالضيوف.  أشبه  الغربية[  الضفة  ]في  هنا  زالوا 
الحكومة  أو  ]الحالي[  القائد  ألن  ويمثلنا  حقوقنا  يصون  الالجئين  مــن 

الالجئين)3(.  تمثل  ال 

"كأنه  ريتشر-ديفرو،  في  أيًضا  موجود  االقتباس   ،2010 الدهيشة،  مخيم  مقابلة،  ميسون،    )1(
مخوف"، ص. 108. 

)2(  ميَّزت إيالنا فيلدمن بين المخيمات باعتبارها ساحة للعمل اإلنساني والسياسي والمشاعر، في 
رصد قوي لسرديات قاطني المخيمات. فيلدمان، "ما هو المخيم؟". 

)3(  مقابلة، جمانة، الدهيشة، 2012. 
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الالجئين  لتمثيل  محدد  كيان  وجود  بشأن  جمانة  مقترح  قبيل  من  مقترحات  إن 
تعكس  إنما  بالالجئين(  مختــص  سياســي  حزب  صورة  في  البعض  )يراه  وقيادتهــم 
أن  من  الرغم  وعلى  عنها.  وابتعادهم  الفلســطينية  الســلطة  من  الالجئين  أمل  خيبة 
الذاتي  والتنظيم  الذاتي  التمثيل  بخصــوص  الدوام  على  موجودة  ظلت  المقترحــات 
حديثة  بدعوة  ثــم  تاريخي)1(،  منظور  من  )وذلك  الفلســطينيين  لالجئيــن  السياســي 
تلك  فإن  الفلســطيني)2((  الوطني  المجلس  وإحياء  انتخابات  إلجراء  الالجئيــن  مــن 
في  قوي  تأثير  أي  ُتحدث  لم  إنها  بل  اآلن،  حتى  التحقيق  لها  يكتب  لــم  المبــادرات 
ال  أنه  الغربية-  الضفة  في  -الســيما  الالجئون  يعي  الفلسطيني.  السياســي  المشــهد 
على  المحافظة  من  لهم  البد  ناحية  فمن  صعبة:  موازنة  في  االنخراط  عن  لهم  غنــى 
أعمال  جدول  ضمن  الجئين  بوصفهم  لمطالباتهــم  وحفًظا  للتوطين  تجنًبا  تميزهــم 
يفرضوا  ال  حتى  بالحذر  التحلي  مــن  لهم  فكاك  ال  األخرى  الناحية  ومــن  القضيــة، 
الوطني  السياسي  المشــهد  في  التشــرذم  من  لمزيد  تجنًبا  الخاصة  هويتهم  قوقعة  في 
السياسي  التمثيل  )أي:  بديل  عن  الالجئين  بحث  فإن  ذلك،  على  وبناء  الفلســطيني. 
السياسية  ومقترحاتهم  معبِّرة عن تصوراتهم  قوية  ثمرة  يؤتي  قد ال  بالالجئين(  الخاص 
وضيوًفا  الجئين  بوصفهم  يكابدونه  الذي  المتناقض  الوضع  ي  يعرِّ قد  بل  األساسية، 

الفلسطينية.  وطنهم/أرضهم  داخل  واحد  آن  في 

)1(  انظر بالسكوف، "الالجئون الفلسطينيون في األردن". 
مختلف  بدعم  وتحظى  واسع  نطاق  على  الفلسطيني  الوطني  المجلس  إحياء  مبادرة  نوقشت    )2(
المنشورة من  المستديرة  المائدة  انظر -مثاًل- مناقشات  الشتات.  منظمات الالجئين وتجمعات 
http://al-shabaka.org/roundtable/pol- :1 من مايو/أيار 2013، على الرابط  جانب الشبكة،
11 من سبتمبر/أيلول  بتاريخ  itics/open-debate-palestinian-representation وعلى جدلية 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/6082/roundtable-on-pales- 2012 على الرابط
tinian-diaspora-and-representat. انظر أيًضا شويكي )2012( "المجتمع المدني الفلسطيني 
 ،1 الرقم   ،7 العدد  الشام،  في  البريطاني  البحوث  مجلس  إلى  مقدمة  مذكرة  التمثيل"،  ومسألة 

ص41-36. 
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خاتمة

وطنهم  في  الجئين  كونهم  بين  تجمع  متناقضة  حياة  الغربية  الضفة  الجئو  يحيا 
صراحة،  من  يحويه  وما  المقالة  هذه  صدر  في  االفتتاحي  نور  كالم  مــن  تجلى  كمــا 
الفلسطينية.  السلطة  مظلة  تحت  تشكيلها  الجاري  األمة  إلى  ومنتسبين  ضيوًفا  وكونهم 
)الدولة(  األمة  في  الغربية  الضفة  الجئي  إلى  أحياًنا(  )الجزئي  الثنائي  االنتساب  وهذا 
مرتبطة  وتأكيد  بتجليات  يحظى  إنما  الفلســطيني  اللجوء  مجتمع  وإلى  الفلســطينية 
ولتجديد  للتوطين  منًعــا  المميزة  اللجــوء  هوية  لصون  حــذر  وبتحرك  بســياقاتها. 
الصف  وحدة  على  للمحافظة  الكفاح  جانب  إلى  العودة،  حق  من  المؤكــد  الموقــف 
اضطر  فقد  االستيطاني-االستعماري،  الطمس  مساعي  مواجهة  في  الفلسطيني  الوطني 
والمعاني  المالمح  وتعديل  التفاوض  )تجديد(  إلى  الدوام  على  الغربية  الضفة  الجئو 
الثقافية  األوجه  المقالة  هذه  في  تتبعت  وبالوطن.  وبالمخيم  اللجوء  بهوية  المرتبطــة 
تاريخية  حقب  ثالث  في  السياســي  التمثيل  بخصوص  المتغيرة  السياســية  والنضالية 

أوسلو.  بعد  وما  األولى،  واالنتفاضة  النكبة،  بعد  ما  مختلفة: 

الهرم  طبقات  أدنى  النكبة  أعقبت  التي  األولى  السنوات  خالل  الالجئون  شغل 
جديًدا  تقييًما  شهد  اللجوء  مفهوم  بأن  علًما  الغربية،  الضفة  في  واالجتماعي  السياسي 
مظلة  تحت  الفلســطينية  التحرير  منظمة  قيام  ومع  بعدها.  فما  الســبعينات  من  مغايًرا 
الجيل  محلية  يستهدف  الالجئين  تحدي  يكن  لم  الفلســطيني،  الوطني  التحرر  حركة 
للسلطة  الغربية  بالضفة  لألراضي  المالكة  المحلية  النخبة  احتكار  إلى  امتد  بل  السابق، 
في  كبرى  رمزية  تحوالت  النضال  هذا  شهد  وقد  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية 
وكثيًرا  المدقع.  للفقر  مواطن  كانت  أن  بعد  للمقاومة  منطلًقا  أصبحت  إذ  المخيمات 
كونه  على  قائًما  تمثياًل  لالجئين  المميزة  السياســية  الهوية  ذي  المخيم  تمثيل  يتم  ما 
الذاتية  على  التفاوض  فــي  أهله  يســتند  فإليه  اليوم،  حتى  والصمود  لالنتماء  محــالًّ 

الذاتية.  تلك  صياغة  وفي  لالجئين  السياسية 

اإلسرائيلي  النظام  عند  يقف  الالجئين ال  مقاومة  استهداف  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
فالجئو  الفلسطينية؛  السلطة  مواجهة  إلى  كذلك  يمتد  بل  االستعماري-االســتيطاني، 
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عن  تخليها  عن  فضاًل  التمييزية،  سياســاتها  بســبب  الســلطة  ينتقدون  الغربية  الضفة 
حل  على  القائمة  أوســلو  اتفاقات  أجندة  بمقتضى  األهم(  هــو  )وهذا  العودة  حــق 
مســاعي  تزايدت  فقد  كفاءة،  ذات  سياســة  قيادة  وجود  عدم  إلى  وبالنظر  الدولتين. 
الذاتية  اإلدارة  لتحقيق  مختلفة  وعالمية  محلية  مبادرات  صوب  الغربية  الضفة  الجئي 
أثر  أي  تحقق  لم  وكأنها  تبدو  المبادرات  تلك  أن  من  الرغم  وعلى  الذاتي.  والتمثيل 
المميزة  السياسية  بالذاتية  تشهد  أنها  إال  وحقوقهم،  الالجئين  معضالت  في  ملموس 
والعوز  الفقر  على  عالمــة  أنه  للجوء  التقليدية  النظرة  كانــت  حين  وفــي  لالجئيــن. 
بعد  ما  حقبة  )أي  اآلن  بــات  فقد  اإلدارة،  وانصــراف  الحقوق  وانعــدام  واالتــكال 
العجيبة  الحال  إن  السياسية")1(.  الممارسة  مباشرة  في  بالغة  "أهمية  يكتســي  أوســلو( 
الالجئين  عند  ا  ورمزيًّ ا  فعليًّ راسخة  حال  هي  وطنه  في  الجًئا  المرء  لكون  المتناقضة 
تنجب  ولذلك  وللمقاومة،  السياســي  للوعي  ورمًزا  موطًنا  بوصفها  المخيمات  فــي 
آلخر  مكان  من  تختلف  هويات  وهي  سواهم،  دون  بالالجئين  خاصة  سياسية  هويات 
بالكلية  واقعين  ليسا  المخيمات  في  والحياة  اللجوء  أن  تؤكد  لكنها  آلخر،  حين  ومن 
العكس،  على  بل  اإلنسانية،  المساحة  على  مقصورين  وال  السياسية  المساحة  خارج 
وهويات  سياسية  ممارسات  تخلق  سياسية  ذاتية  الغربية  الضفة  في  اللجوء  حالة  ل  تشكِّ
والضيافة  الوطن  معاني  بين  الواعي  التفاوض  من  إطار  في  بالالجئين  خاصة  وذاتيات 

واالنتماء.  واللجوء 

الالجئين  أن  مماثلة  برؤية  تقرر  صالح،  ربى   .32 ص.  المساحة"،  "إنتاج  وهالل،  رحمي  أبو    )1(
سياسية  وممارسات  وسرديات  مطالبات  من  ًفا  مؤلَّ سياسيًّا"،  "مجتمًعا  لون  يشكِّ الفلسطينيين 

جديدة". انظر: صالح، "من حيوات عصيبة"، ص70-69. 
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استجالء "املهم" و"العاجل" يف القضايا الفلسطينية: 

نحو إشراك األونروا يف حوكمة املخيمات

ساري حنفي
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"السياسية" الجديدة لالنتفاضات العربية  الالجئون هم بشائر المساحة 
متن  في  الكامنة  المصير  وتقرير  والكرامة  االجتماعية  بالعدالة  والمطالبة 
أو  بالتناقضات  حافلة  كانت  -وإن  المســاحة  تلكم  االنتفاضات.  تلك 
الفارغ  الخطاب  تجاه  العريضة  األمل  خيبة  تحاكي  اليقين-  عدم  بأوجه 
فجاءت  بها،  منكوث  من وعود  وما صحبه  العربية  النظم  استهلكته  الذي 
الكرامة  لُمثل  والمادية  والسياسية  الرمزية  األبعاد  صميم  في  رؤية  تحمل 
واألغلبيات  األقليات  وبين  والمجتمع  الدولة  بين  والعالقات  والحقوق 

المنطقة)1(. في 
فصول  كتابة  شــهود  من  تعنيه  بما  العربي  العالم  في  ثوريــة  لحظة  معاصرتــي 
)ضد  "للثورة"  اليســارية  القوى  نظــرة  ســبب  عن  كثيًرا  أتســاءل  تجعلني  التاريــخ 
بل  متعارضين،  مفهوميــن  باعتبارهما  االســتعمار(  )ضد  و"المقاومــة"  االســتبداد( 
تونغ  ماوتســي  نهج  اليســاريين  بعض  يعتمد  متكاملين-)2(.  كونهما  -بدل  متناقضين 
"األساسي"  التناقض  بين  قوية  هرمية  يرسخ  الذي  التناقض"،  "في  كتاب  في  المسطور 
"األساسي" بين  التناقض  ل  "الثانوي". فالنضال ضد االستعمار -مثاًل- يشكِّ والتناقض 
"الثانوي"  التناقض  مواجهة  في  المتضادة(،  الميول  )نضال  واإلمبريالي  االســتعماري 
ما  بلد  على  عدوان  حرب  اإلمبريالية  تطلــق  فعندما  والبروليتاري.  البرجوازي  بيــن 
اإلمبريالية.  ضد  وطنية  حرب  في  تتحد  اختالفها  على  االجتماعية  طبقاتهــا  كل  فــإن 
الكثير  فإن  والثانوي  األساســي  التناقض  بين  المواقع  تبادل  إمكانية  من  الرغم  وعلى 
به  وتتحدد  الممتد،  التأقيت  من  نوًعا  بوصفها  التناقضــات  تلك  يرى  اليســاريين  من 
وتلك  الديكتاتورية.  أو  الرأسمالية،  أو  اإلمبريالية،  مواجهة  في  النضال  النضال:  طبيعة 
توجيه  موضع  فتحدد  المطلوبة،  االستراتيجية  يملي  ما  هي  الممتدة  الزمنية  األحقاب 

جمعية  وظهور  الفلسطينيون  الالجئون  والحقوق:  العودة  بين  "التوفيق   ،)2013( ر،  صالح،    )1(
 https://www.jadaliyya.com/details/28300. :سياسية"، جدلية

)2(  هذه المسألة ال تخص المنطقة العربية فحسب، فبالمشاركة في مؤتمر اتحاد الدراسات االجتماعية 
ألميركا الالتينية في ليما )بيرو( وجدُت تشابهات بين أمراض اليسار العربي ونظرائهم في أميركا 

الالتينية. 
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أساسية  قطبية  ثنائيات  بتوليد  كفيل  النهج  هذا  فإن  ذلك،  على  عالوة  وبذلها.  الطاقة 
الوطنية/الخيانة، والمقاومة/العمالة، والوطنية/اإلمبريالية، والغربية/ قبيل أحكام  من 
العقالنية،  والعقالنية/عــدم  والحداثة/التــراث،  والعلمانية/اإلســالمية،  الشــرقية، 
تشكيالت  مختلف  إنتاج  حيث  من  بشدة  حاسمة  ثنائيات  وهي  والتقدمية/المحافظة، 
الفكرية  األنماط  وتلكم  مجتمع.  كل  في  عميقة  صدوًعا  إحداثها  عن  فضاًل  النخب، 
)مناصر/ معينة  قضايا  في  بسطاء  خصوًما  بوصفهم  ال  صراع  أي  في  الفاعلين  تصنِّف 
في  قابعين  كارل شــميت(  توصيف  )حســب  أعداء/أصدقاء  بوصفهم  بل  معارض(، 

للعداوة/الصداقة.  الدائمين  الخندقين 

في  يقعون  السياســيين  والنشــطاء  المفكرين  من  الكثير  أن  المقالة  هذه  في  ر  أقرِّ
الفلسطينيين  الالجئين  مطالب  فهم  في  للتطور  األوان  آن  وقد  السابق،  التحليل  مصيدة 
داهم  هو  ما  مع  التعامل  في  األونروا  تلكؤ  على  التركيز  مع  اليوم،  وغيرها  لبنان  في 

الالجئين.  هؤالء  أوساط  في  عاجل 
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التحول من مفهوم التناقضين، األساسي والثانوي، إلى مفهوم 
التناقضين، املهم والداهم 

الفصامية  الثنائية  عن  للتحول  األوان  آن  قد  أنه  مفادها  السياق  هذا  في  أطروحتي 
أخرى  ثنائية  صوَب  الثانوي  والتناقض  األساســي  التناقض  بين  التقابل  في  المتمثلة 
عاجل.  داهم  وبعضها  مهمة  القضايا  بعــض  أن  بتقرير  وذلك  وحراًكا:  إبداًعــا  أكثــر 
المهمة  القضايا  بين  من  هو  إلسرائيل  االستعمارية  الممارسات  مع  الصراع  كان  وإذا 
حقوق  واحترام  الجنسين  بين  والمساواة  والمواطنة  االجتماعية  العدالة  شاكلة  -على 
لحظات  في  العاجل  الداهــم  صفة  تكتســب  المطالبات  تلك  بعض  فإن  اإلنســان- 
بالنسبة  فحســب  مهم  هو  ما  ضمن  داخل  ما  لمدينة  بالنســبة  الحالي  والداهم  بعينها. 
الذي  الممتد  التأقيت  ذلك  من  تحريرنا  شأنه  من  المتجدد  الفكر  وهذا  آخر،  لمكان 
كبيرة  مجموعة  مع  التعامل  ا  عنَّ ويحجب  اليومية  المجتمعية  المشــكالت  عن  يعمينا 

االجتماعية. التحركات  من  واستثنائية 

محتدم  جدل  وتخللها   ،2019 األول  أكتوبر/تشرين  في  ثورية  لحظة  لبنان  شهد 
بالنظام  اإلطاحة  بأن  تنادي  الراهنة  الشباب  انتفاضة  أن  يرى  من  األول  معسكرين:  بين 
سيضر  ثانوي  تناقض  إال  هو  ما  الفاسدين  السياسيين  طبقة  واستبدال  الطائفي  السياسي 
بالمنطقة، السيما  اإلمبريالية  مواجهة  في  الحالي  الصراع  أال وهو  األساسي،  بالتناقض 
ألف   900 دت  وشرَّ إسرائيل  أقيمت  عندما   1948 العام  إلى  تاريخها  يعود  التي  تلك 
داهمة  االنتفاضة  مطالبات  أن  فرأى  إليه(  أنتمي  )الذي  الثاني  المعسكر  أما  فلسطيني. 
هي  اإلسرائيلية  االستعمارية  والممارســات  اإلمبريالية  "مقاومة"  أن  حين  في  عاجلة 
يصطف  ذاته،  الســياق  وفي  لبنان.  في  اللحظة  تلك  في  المهمة  القضايــا  قبيل  مــن 
النظام السوري )متجاهاًل طبيعته الوحشية االستبدادية  "مقاومة اإلمبريالية" مع  معسكر 
للمقاومة  داعًما  ظل  المذكور  النظام  ألن  إال  لشيء  ال  للتعذيب(  المنهجية  وممارسته 
يتحمل  أن  اللبناني  الشعب  على  يجب  نفسها،  الشاكلة  وعلى  الله(.  )حزب  اللبنانية 



94

مع  الثاني  التناقض  إطار  في  األقل  على  حلفائه  فســاد  أو  المقاومة  معســكر  فســاد 
اإلمبريالية)1(. 

التناقضين  ماهية  بخصوص  التنظير  في  ليســت  الرئيســة  المشــكلة  فإن  لذلك، 
سطر  الذي  الســلطة  من  البائد  النوع  آليات  مع  التعامل  هي  بل  والثانوي،  األساســي 
التحالفات  أو  الكاريزما  على  يعتمد  أنه  را  فقرَّ فيبر  ماكس  بعده  ومن  خلدون  ابن  عنه 
عبر  الســلطة  تداول  )أي  القانونية  الشــرعية  على  ال  )العصبيــة(،  القبلية/العائليــة 
معسكر  يريد  فلماذا  والمواطنة(.  والحرية،  األساســية،  الحقوق  واحترام  االنتخابات، 
تحرير  إلى  يفضي  معه-  التعاطي  -المطلوب  األساسي  التناقض  يعتبر  أن  "المقاومة" 
منح  حق  اللبنانية  المرأة  يمنح  بما  الطائفي،  السياسي  النظام  إنهاء  مع  بالتزامن  القدس، 
الحق  مثل  األساسية،  حقوقهم  الفلسطينيين  الالجئين  ينيل  بما  أو  ألطفالها،  المواطنة 
بساطة؟  بكل  إرجاؤها  ينبغي  التي  الثانوية  التناقضات  قبيل  من  والملكية-  العمل  في 

مماثاًل  بالضرورة  ليــس  اليوم  منها  الداهم  لكن  مهمــة،  التناقضات  تلــك  كل 
هناك.  "المهم"  رتبــة  يتجاوز  ال  قد  هنا  عاجل  داهــم  هو  وما  األمــس،  لتناقضــات 
فقد  الفلسطينيين،  الالجئين  قضايا  في  العمل  من  الطويلة  الخبرة  سابق  من  وانطالًقا 

)1(  وجدت أن الجدل في أميركا الالتينية يكاد يتطابق مع هذا الجدل. شارك في المؤتمر الطارئ التحاد 
الدراسات االجتماعية بأميركا الالتينية 3300 مشارك، خالل ديسمبر/كانون األول، في العاصمة 
البيروفية، ليما، وكان من محافل ذلك الجدل بخصوص ما يحدث في فنزويال وبوليفيا على وجه 
الخصوص. يرى البعض )وهم محقون( أنه على المرء أن يشجب االنقالب العسكري في بوليفيا، 
وأن يشجب كذلك خوان إيفو موراليس الذي خالف الدستور في السابق )الذي ال يسمح بإعادة 
نفسها.  السابقة  الحكومة  أجرته  استفتاء  بموجب  ذلك  تأكد  وقد  واحدة(.  لمرة  سوى  االنتخاب 
وعلى المنوال ذاته، يرى أصحاب الرأي نفسه أنه ينبغي للمرء أن يشجب احتكار السلطة الشخصية 
التي يمارسها الرئيس، نيكوالس مادورو، في فنزويال، وأن يطرح السؤال نفسه بخصوص كل من 
بوليفيا وفنزويال: لماذا ال يضفي كال القائدين -موراليس ومادورو- على حزبيهما السياسيين صفة 
المؤسسية على الوجه المناسب بما يوافق ما واكب ظهور قيادات أخرى؟ لماذا ال يوجد قيادات 
السيما  عليها(  ذلك  اقتصار  )دون  اليسارية  السياسية  األحزاب  من  الكثير  في  الثاني  الصف  من 
نفسه  السؤال  طرح  ويمكن  األولى؟  القيادة  مدة  بنهاية  للمنصب  الترشح  على  القادرة  القيادات 
فيما يخص النظم "التقدمية" األخرى، كتلك الموجودة في سوريا وفي اليمن باإلضافة إلى غيرها 
دت الطريق أمام األبناء لالستخالف في السلطة. أال توجد  من النظم الجمهورية األخرى التي مهَّ

إمكانية للمقاومة في ظل نظم ديمقراطية؟ 
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"حقوقنا  ورسالتها:   ،2005 عام  شاتيال  مخيم  في  متظاهر  يرفعها  الفتة  مشهد  راعني 
على  أعصياء  أنهم  فهموا  الالفتة  رســالة  اختاروا  من  أن  والمعنى  عودتنا".  تلغي  ال 
وعلى  العودة.  حق  باســم  االجتماعية-االقتصادية  حقوقهم  يخص  ما  في  "التخدير" 
إلى  )الساعية  لبنان  في  السياسية  اليمين  وأحزاب  السياســيين  المفوضين  من  العكس 
الحقوق  تلك  كل  أن  يرون  الفلســطينيين  الالجئين  فإن  الحقوق(  تلك  على  القضاء 
حقوقهم  فإن  ذلك،  ومع  المهمــة.  القضايا  قبيل  من  هي  والالحق-  منهــا  -الســابق 
الالجئين  لوم  يمكن  وال  اليــوم.  الداهمة  القضايا  من  هــي  االجتماعية-االقتصاديــة 
داهم  هو  فما  والثانوي،  األساسي  التناقضين  بين  الخلط  بذريعة  الالفتة  رفعوا  الذين 
إنهاء  حيث  غزة  قطاع  في  عاجــل  داهم  هو  ا  عمَّ مختلف  شــاتيال  مخيم  في  عاجــل 

الداهمة.  النضال  قضية  هو  اإلسرائيلي  االحتالل 

النهائية"  "الضحيــة  فإن  العربي  العالــم  في  الحاصل  الجــدل  فــي  وبالتفكيــر 
أو  الوطنية/األصالة  ثنائية  ضمــن  يصنف  من  يقرر  ما  فقط  هما  النهائــي"  و"العــدو 
عصر  في  الوطنية  الدولة  إلى  بالنسبة  الحدود  تقلبات  أن  بيد  للخارج/الخيانة.  العمالة 
الثقافة  أو  المحلي  المجتمع  بخالف  ثقافة  أو  لمجتمع  الــوالء  فكرة  يجعل  العولمــة 
العصبيات  مصادر  من  اإلنسانية  إلى  اإلنسان  فحنين  بالمرض.  مشوبة  فكرًة  المحلية 
والمجتمع  الدولة  استعداء  االستثناء، السيما حال  القاعدة ال  تأخذ شكل  التي  العديدة 

مستبدة.  وحشية  قوى  بفعل 
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الداهم واملهم بالنسبة لألونروا 

للسوفيت  روسيا  لعموم  الثامن  المؤتمر  في  ألقاه  الذي  حديثه  في  لينين  أوضح 
السوفيتية  القوة  هي  "الشيوعية  أن   )1920 األول  ديســمبر/كانون  من   4 )موســكو، 
مخيم  على  السوفيتي  االتحاد  واقع  وبإســقاط  بالكامل")1(.  الريف  كهربة  إليها  مضاًفا 
الســلطة  من  يتألَّف  أن  ينبغي  المخيم  في  الجيد  الحوكمة  نظام  إن  فســأقول:  الجئين 
السياســية  الفصائل  )مثل  المجتمع  من  الســلطة  تنبع  أن  األمثل  والوضع  والخدمة، 
والبلدية(  اإلدارية  القضايا  شــأن  في  الشعبية  واللجان  السياســية،  القضايا  شــأن  في 
منها  المستفيد  ألن  مضيفة  وســلطات  إنســانية  منظمات  الخدمات  تقديم  يتولى  وأن 
النفع  عديمة  تكون  ما  غالًبا  الشــعبية  اللجان  أن  إلى  وبالنظر  أنه  بيد  الجئ.  شــعب 
أن  األونروا  على  المتعذر  فمن  المستحق  الشــعب  تتجاهل  المضيفة  الســلطات  وأن 
شــعب  حكم  أن  تبين  الماضيين  العقدين  امتداد  وعلى  خدمة.  م  مقدِّ محض  تصبــح 
كما  الفاعلين،  من  الكثير  وتدخل  اإلدارة  نظام  المركزية  يتطلب  مخيــم  أو  مدينــة  أو 
من  النابعة  الرسمية  الســلطة  ليس  فالمهم  فوكو)2(،  ميشــيل  أطروحات  بذلك  تذكرنا 
حين  وفي  الحكومية.  التقنية  من  المتولدة  السلطة  تأثيرات  هي  بل  السيادة،  ممارســة 
بحكم  ذلك  من  أكثر  فإنها  خدمة  مقدم  مجرد  باعتبارها  نظرًيا  نفســها  األونروا  تقدم 

المقالة.  هذه  في  أطرحها  التي  األهم  الفرضية  ذلك  ويشكل  الواقع. 

دورها  فهمت  أنها  ســنجد  األونروا  مثل  إنســانية  منظمة  تفويض  من  وانطالًقا 
وواكب  الضحايا،  من  مؤقتة  لمجموعة  مؤقًتا  إغاثة  م  مقــدِّ بوصفها  التاريخ  مرِّ  علــى 
أسند  ذاته،  الوقت  في  ذلك.  من  أوسع  إداري  بدور  للنهوض  حريص  اجتناب  ذلك 
مسؤولية  لوها  فحمَّ الفعلي،  المستوى  على  رئيًسا  دوًرا  األونروا  إلى  الالجئين  معظم 

)1(  ظهرت خطة لينين الشهيرة لكهربة روسيا )خطة غويلرو( في 1920، في ظروف من االنهيار التام 
والمجاعة. 

)2(  فوكو، ميشيل )1990(، تاريخ النشاط الجنسي: مقدمة، فينتج بوكس، نيويورك. 
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وهذا  وتفويضها.  عملها  مجال  تتجاوز  مشكالت  وهي  المخيمات،  في  المشــكالت 
الراهن)1(.  الوضع  يصم  بما  عديدة  جوانب  في  مغلوط  فهم  توليد  شأنه  من 

المهام  قبيل  من  الخدمات  تقديم  يعد  حين  وفي  أنه  هو  المقام  هذا  في  أقرره  ما 
الفلســطينيين  الالجئين  تمكين  هو  العاجل  "الداهم"  فإن  لألونروا  بالنســبة  "المهمة" 
هؤالء  تنظيم  بدون  متعــذر  المبتغى  وهذا  سياســيين،  فاعلين  بوصفهم  العيش  مــن 
الســلطة  من  نوع  حيازة  األول  المقام  فــي  يعني  وهذا  ا.  سياســيًّ تنظيًمــا  الالجئيــن 
داهمة  مهام  تصور  الممكن  مــن  أنه  المؤكد  ومن  الالجئين.  مخيمــات  في  البلديــة 
واألزمة  كورونا  فيروس  جائحة  النتشــار  العصيب  التوقيت  هذا  في  ذلك  من  أعجل 
لحق  ثابت  منظمة  أصبحت  فمثاًل:  لبنان.  في  الســيما  العالم،  بأنحاء  الحالية  المالية 
واقتراح  لألونروا  البنَّاء  النقد  على  الدائبة  لبنان  في  األساسية  الرقابية  الجهة  العودة)2( 
العمل  عن  توقفت  التي  اليومية  الفلســطينية  العمالة  مثل  معها  للتعامل  داهمة  أمــور 
األونروا  من  تقتضي  االستراتيجية  النظرة  لكن  كوفيد-19()3(.  اء  )جرَّ الحظر  بســبب 

مخيماتهم.  حوكمة  تيسير  خالل  من  الفلسطينيين  الالجئين  مناعة  تعزيز 

لتحسين  األونروا  برنامج  جديد:  نموذج  "اختبار   ،)2010( س،  وحنفي،  بي،  ميسلفيتز،    )1(
المخيمات"، دورية ريفيوجي سرفاي كوارترلي، الرقم 2-2009/3. ص388-360. 

(2)  http://thabit-lb-org/ar/.

(3)  http://thabit-lb-org/ar.default.asp?contentID=2652&menuID=4. 
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األونروا و"سلطتها الشبحية"

القسم  في  سنوضح  كما  أخرى  إنسانية  منظمات  أي  تشبه  -التي  األونروا  دأبت 
في  اإلخفاق  بين  تماثل  ثمة  لكــن  عوز،  في  ضحايا  الالجئين  اعتبار  علــى  التالــي- 
في  واإلخفاق  مبنية  بيئــات  إلى  الخيام  مدن  حولت  التي  الحضرنــة  عملية  مراعــاة 
شيء  بعد  خصوًصا  التحرر،  ينشــدون  التعبيري  الصوت  عديمي  الضحايا  أن  مراعاة 
منظمة  وجود  في  -المتمثل  "األبوي"  النهج  أما  المخيمات.  في  الحياتي  االعتياد  من 
مواكبة  معها  يتعذر  أزمة  بصدد  فهو  المستفيدين-  من  معلوم  غير  حشًدا  تخدم  وكالة 
محلية  ومؤسسات  مجتمعية  مبادرات  ظهور  في  يتجلى  كما  تعقيده  المتفاقم  المشهد 

اجتماعي.  وحشد 

سوريا  ففي  الفلسطينيين،  الالجئين  مخيمات  إدارة  في  بدور  كثر  فاعلون  ينهض 
للمخيم  مديًرا  تكلف  كما  وثيقة.  ســيطرة  المخيمات  على  الدولة  تســيطر  واألردن 
الحياة  تنظيم  في  مهم  بدور  ينهض  كي  بالدولة  عضوًيا  ارتباًطا  مرتبطة  كيانــات  عبــر 
على  للدول  التقليدية  السيطرة  تلك  مقابل  وفي  المخيم.  داخل  والسياســية  الحضرية 
المناطق العشوائية -بما فيها المخيمات- فإن الوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة 
المعقدة  السلطة  هياكل  من  شبكة  فثمة  ذلك،  عن  ا  جذريًّ اختالًفا  مختلف  لبنان  وفي 
ولجنة  لبنان(،  )في  المتصارعة  الشــعبية  اللجان  من  لجنتين  أو  لجنة  من  تتألَّف  التي 
ب  المقرَّ األئمة  )ائتالف  الفلسطينيين  العلماء  ورابطة  سياسية،  وفصائل  ووجهاء،  أمنية 
)من  شعبية  واتحادات  نقابات  من  لها  بما  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  حماس(،  من 
حكومية،  غير  ومنظمات  مجتمعية،  ومنظمات  ومهندســين،...إلخ(،  ونســاء،  عمال، 
من  األهمية  حيث  من  القوى  تلك  تتبايــن  لألونروا.  التابعية  المخيمات  ومســؤولي 
مراًرا  تتغير  تدابير  القادة  يفــرض  مخيم  كل  ففي  ألخرى،  منطقة  ومن  آلخــر  مخيــم 
أما  للســلطة.  الحائزة  الجهات  تلك  بين  القوة  ميزان  في  المتواصل  التحول  بســبب 
األراضي  وفي  لبنان  في  األهم  الحاكم  المحلي  الكيان  بأنها  فتمتاز  الشــعبية  اللجان 
ألن  اًل  مضلِّ يكون  قد  "شــعبية"  وصف  أن  بالذكر  الجدير  من  المحتلة.  الفلســطينية 
مجموعة  قوة  مخرجات  هي  بل  "شــعبي"  تصويت  على  قائمة  ليســت  اللجان  تلك 



99

"لجنة  وصف  اســتخدام  يكثر  الغربية  والضفة  غزة  )في  نظرائه  مواجهة  في  طرف  أو 
المخيم"()1(.  "لجنة  أو  محلية" 

السلطات  من  نسيج  يحكمها  بل  واحدة،  سيادة  لســلطان  المخيمات  تخضع  ال 
الحكومة  مثل  سيادية  كيانات  ذلك  عداد  في  ويدخل  الجزئية.  الســيادة  ذات  العديدة 
نسيج  عن  فضاًل  الفلسطينية،  الوطنية  الفلسطينية/الســلطة  التحرير  منظمة  أو  اللبنانية 
تعقيًدا  األمر  ويزداد  الواحد.  المخيم  إدارة  في  المشاركين  الفاعلين  من  بالعديد  مرقوع 
الشبحية" لوصف  "السلطة  أن أطرح فكرة  أود  عند أخذ دور األونروا في االعتبار. هنا 

ولتحليله.  األممية  للوكالة  الحرج  الوضع 

السلطة  تأثيرات  خالل  من  إال  ا  رسميًّ فهًما  السلطة  يفهم  أن  المرء  بوســع  ليس 
من  المقصد  يكن  لــم  حين  وفي  الحكومية.  االعتبــارات  مختلف  من  تتولــد  التــي 
سيادية  حالة  إليها  ُينسب  أنه  إال  المخيمات  حكم  لنفسها-  زعمت  هي  -وال  األونروا 
الغامض  الدور  في  ذلك  يكــون  ما  أظهر  ولعل  المخيمات.  ســكان  من  الكثير  مــن 
ا  تاريخيًّ الناهض  هو  المسؤول  وهذا  لألونروا،  التابعين  المخيمات  خدمات  لمسؤولي 
حصًرا-  ال  -مثااًل  السابق  في  الصالحيات  شملت  المخيم.  أهل  حيال  قوي  بموقع 
األونروا  دأبت  وقد  اإلعاشة)2(.  قوائم  من  األونروا  أنظمة  مخالفي  استبعاد  على  القدرة 
والموافقة  التشاور  بعد  بالمخيم  المحلي  المجتمع  من  المسؤولين  هؤالء  تعيين  على 

والقروية.  القبلية  المحلية  القيادات  من  الشفهية 

ليكون  المخيم  نخبة  مــن  ممثل  فتعيين  الترضية،  ثنائية  ســمة  السياســة  ولهذه 
إضفاء  إلى  خالله  من  األونروا  سعت  إجراء  هو  المسؤولين  فئة  ضمن  رسميًّا  مسؤواًل 
أفراد  تعيين  في  األونروا  توسعت  التسعينات،  مطلع  ومنذ  والقبول.  الشــرعية  صفتي 
التعليمية  المســتويات  ذوي  المخيمات  قاطني  مثل  للمخيمات،  الجديدة  النخب  من 
السياسي  بالنشاط  -أحياًنا-  المعروفين  من  وصيدالنيين(  ومعلمين  )مهندسين  القوية 

)1(  لمزيد من التفاصيل، طالع حنفي، 2010. 
ديوك   ،1967-1917 الحكم،  وعمل  والسلطة  اإلدارة  غزة:  حوكمة   ،)2008( إ،  فيلدمن،    )2(

يونيفرسيتي برس، ص344.
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مقابالتهم  في  اإلشارة  على  المخيمات  قاطنو  دأب  المجتمع)1(.  مع  الطيبة  والعالقات 
إال  هي  ما  الواقع  في  المسؤولة  وظيفته  أن  غير  المخيم"،  "مدير  بصفة  المسؤول  إلى 
الفجوة  عن  بجالء  المقابالت  كشفت  ثم،  ومن  األونروا.  خدمات  من  االستفادة  تيسير 
التاريخي  الدور  من  نابع  التداخل  وهذا  الفعلــي.  الوظيفي  وأدائه  الدور  تصور  بيــن 
الخدمات  تقديم  فــي  ال  األونروا  بمخيمــات  الخدمات  مســؤولو  به  نهض  الــذي 
ُينظر  ذلك،  وعلى  وتنسيقها.  الالجئين  حياة  جوانب  من  الكثير  إدارة  في  بل  فحسب، 
بصفتها.  التصرف  بدون  حاكمة  وظيفة  شاغلي  باعتبارهم  المخيمات"  "مديري  إلى 

إن الخلط بين دور مسؤولي خدمات المخيمات لهو عارض لاللتباس بخصوص 
واللجان  األونروا  يرون  -مثاًل-  المخيمات  قاطني  من  فالكثير  أيًضــا.  األونــروا  دور 
حيال  الغضب  عن  وتعبيًرا  المخيمات.  في  األوضاع  اضطراب  عن  مسؤولين  الشعبية 
المخيمات  قاطنات  إحدى  طرحت  المسؤولة،  الجهات  تلك  في  المتصورة  الســلبية 
أي  ترك  بدون  وثالًثا  ثانًيــا  طابًقا  جاري  يبني  عندما  أشــتكي  "لمن  اآلتي:  الســؤال 
قبيل  من  كلمات  بالمقابالت  المشــمولين  من  كثير  استعمل  لذا،  لشقتي؟"  مســاحة 
الموقف  وصف  في  و"العشــائرية"  األمني"  و"الَفَلتان  و"الصمت"  و"أمن"  "فوضى" 
الرئيســة  األســباب  من  األونروا  جانب  من  التراخي  اعتبار  مع  المخيمات،  داخــل 
المشمولين  من  الكثير  إفادات  اشــتمال  يفســر  ما  وهذا  الســلبية.  المعاني  تلك  لكل 
الثقة  وانعدام  اإلحباط  بمشاعر  األونروا  وبين  بينهم  العالقة  توصيف  على  بالمقابالت 
األونروا  على  الناقمة  المشاعر  تلك  لكن  الجانبين.  بين  التفاهم  وسوء  االتصال  وسوء 
السيما  السياسي،  العمل  عن  بدياًل  بوصفها  لإلغاثة  رفًضا  بل  لإلغاثة،  رفًضا  ليست 
األونروا  وضع  حيال  التناقض  ذلك  ولبيان  وحوكمتها)2(.  المخيمات  إدارة  صعيد  على 
في  هم  األونروا  مســؤولي  أن  التالي  القســم  في  أطرح  فإنني  المخيمات  إدارة  تجاه 

وتجاوزه.  الوكالة  تفويض  بين  دائمْين  وردٍّ  أخذ 

ة الفعل اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة فقد اجتنبت األونروا تعيين  )1(  لكن خوًفا من ردَّ
أناس ذوي انتماءات سياسية صريحة. 

المساعدة  المبادئ اإلنسانية"، دورية  التكلفة وانهيار  باهظة  "االنتصارات  إم، )2002(،  باري،    )2(
اإلنسانية، 94: 46-1. 
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التفويض يف مواجهة املمارسات 

 302 رقم  القرار  بموجب   1949 األول  ديسمبر/كانون  في  األونروا  تأسست 
 )1950 مايو/أيار  في  عملياتها  )وبدأت  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر 
تفويضها  أما  الفلســطينيين.  الالجئين  -وتحديًدا  بالالجئين  مختصة  منظمة  بوصفها 
البلد  في  تكاملهم  تعزيز  مع  لالجئين  األساســية  االحتياجات  تدبير  فشــمل  األممي 
أوطانهم)1(.  إلى  عودتهم  أو  لالجئيــن  القانونية  الحماية  توفير  باســتثناء  المضيــف، 
الماضية  عشرة  الخمسة  السنوات  أن  إال  التحديد  صارم  التفويض  من  الرغم  وعلى 
شهدت حاالت تصرفت فيها الوكالة بما يتجاوز نص تفويضها. فمثاًل: وفرت الوكالة 
ومنذ   .)1994-1987( األولى  االنتفاضة  إبَّان  الفلسطينيين  لالجئين  سلبية"  "حماية 
بين  الربط  في  الوكالة  بدأت   ،2004 خالل  جنيــف  في  األطراف  متعدد  االجتمــاع 
ا  حقوقيًّ نهًجا  األخيرة  اآلونة  خالل  استهلت  إنها  حتى  والمناصرة،  الخدمات  تقديم 
األونروا  منشورات  في  ا  نسبيًّ القوية  اللغة  يلحظ  أن  وللناظر  اإلنساني.  تفويضها  تجاه 
ومع  الفلسطينيين.  لالجئين  المستمرة  األزمة  إلى  الدولي  المجتمع  اهتمام  الجتذاب 
أن  تعني  ال  الحقوق  من  وغيرهــا  والمرأة  الطفل  وحقوق  الســكنى  فحقوق  ذلــك، 
من  الرغم  وعلى  للمناصرة.  األونروا  اســتراتيجية  من  جزًءا  أصبح  قد  العودة  حــق 
الالجئين  مفهوم  أن  إال  الدولي  المجتمع  بحشد  المتعلقة  األونروا  منشورات  أهمية 
حقها  تعزيز  إلى  الطامحة  المقاومة  إمكانيــة  يعيق  الضحية  خطاب  ُصنَّاع  بوصفهــم 
لألونروا  األوروبيين  المانحين  وبعض  المتحدة  الواليات  لكن  والدولة.  العودة  فــي 
التســوية  حل  -مثل  دائم  حل  عن  البحث  اتجاه  في  الوكالة  اســتمرت  إذا  أنه  يرون 
مفوضية  موقف  أن  من  الرغم  على  خطير  لتسييس  بذلك  ســتخضع  فإنها  والعودة- 
حلول  عن  البحث  في  االنخراط  أن  بيَّن  قد  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم 
راودني   .)2006 )تاكنبرغ،  باألساس  اإلنساني  الوكالة  تفويض  مع  يتعارض  ال  دائمة 
بداية  منذ  اإلنساني  العمل  عن  السياسية  الصبغة  نزع  عن  األوهام  بتبديد  شديد  اهتمام 
القدس  في  يومين  استمرت  عمل  ورشة   2003 خالل  مُت  نظَّ وقد  الثانية،  االنتفاضة 

)1(  لمزيد من التفاصيل، طالع )خوري 2010؛ بوكو 2010(. 
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األراضي  في  اإلنساني  للعمل  السياســية  "الجوانب  عن  عوفير  آدي  مع  باالشــتراك 
والفلسطينية  الدولية  اإلنساني  والعمل  اإلنســان  حقوق  لمنظمات  بالنســبة  المحتلة" 
عن  أثمرت  رؤى  من  لديهم  ما  والمشاركون  المفكرون  واســتعرض  واإلســرائيلية. 
للغاية  االستيعابية  المعاملة  صاحب  وكان  أحياًنا.  التوتر  حدَّ  بلغت  كثيرة  مناقشــات 
عرض  لمجرد  أتى  من  هو  لألونــروا(،  العام  )المفوض  هانســن  بيتر  النقاش،  فــي 
غير  موقفه  المناقشات  تلك  خالل  هانسن  عرض  بكاملها.  الورشة  حضر  لكنه  بحث 

عملها.  سبيل  في  السياسة  من  شيًئا  أتت  األونروا  أن  واتضح  المسيس، 

زيد  أبو  كونينغ  كاريــن  كشــف  مع  لألونروا  الجديد  الخطاب  ظهــور  تزامــن 
إطار  في  وذلك  إنساني،  هو  وما  سياسي  هو  ما  بين  التوتر  عن  حينئذ(  العام  )المفوض 
ديسمبر/ من   11 يوم  ان  عمَّ في  المنعقد  والمانحة  المضيفة  البلدان  باجتماع  كلمتها 

قالت:  إذ  2006؛  األول  كانون 

بين  التعارض  هو  تجلياتــه  أشــد  ولعل  شــتى،  صور  في  باٍد  التوتر 
مع  التعامل  في  بإخفاقها  مقارنة  طارئة  استجابات  لتمويل  الدول  جاهزية 
الطوارئ.  تلك  في  المتسببة  الدولية  والسياسة  الدولي  القانون  مســائل 
القضايا  لحل  الملحِّ  االحتيــاج  انفصام  طريقة  في  جلي  التوتر  وذلــك 
عن  للفلســطينيين  والســالم  العدالة  تحقيق  حيث  من  للطوارئ  الباعثة 

اإلنسانية)1(.  احتياجاتهم  تدبير  في  المتمثل  التحدي 
توفير  خالل  من  الفلســطينيين  الالجئين  تمكين  في  مهم  بدور  األونروا  نهضت 
التعليم األساسي والمهني/الفني والخدمات الصحية، وأضيف إليها خدمات  خدمات 
)منذ  األحيان  بعض  في  الصغر  متناهي  والتمويل  الصغر  متناهي  واالئتمان  التوظيف 
الشعب  لحماية  العامة  المناصرة  في  مشاركتها  األخيرة  اآلونة  شهدت  حتى   ،)1991
كافية  تكن  لم  أســبابها  أن  إال  الحميدة  اآلثار  تلك  من كل  الرغم  وعلى  الفلســطيني. 
لهم  يتيح  وبما  والعزلة  الفقــر  عتبة  عن  بعيًدا  الفلســطينيين  الالجئين  أغلبية  لحمــل 

ان بتاريخ 11 من ديسمبر/كانون األول  )1(  من كلمتها أمام اجتماع البلدان المضيفة والمانحة في عمَّ
 .2006
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في  والفلســطيني  اللبناني  المجتمعين  في  واالقتصادي  االجتماعي  التكامل  تحقيــق 
أعتقد  فإنني  وحدها  األونروا  إلى  ذلك  عزو  ُيمكن  ال  حين  وفي  الفلسطينية.  األراضي 
وتشــجيع  الدوام  على  الفرصة  اغتنام  على  القدرة  حرمها  ما  هو  الوكالة  تفويض  أن 
إعادة  في  األونروا  انخراط  بأن  ذلك  الفلسطينيين.  الالجئين  في وضع  التغييرات  بعض 
في  اإلســرائيلي،  الدفاع  جيش  بيد  الجزئي  تدميره  بعد  لالجئين  جنين  مخيم  إعمار 
من  المخيمات  ازدحام  تخفيف  من  فبداًل  الصدد،  هذا  في  كاشف  فعل  لهو   ،2001
من  جنين  الجئي  )ثلث  أصولهم  مواطن  إلى  الالجئيــن  بعض  عودة  مناصرة  خــالل 
أحد  إلى  األونروا  اتجهت  المدينة(،  مــن  كم   17 مســافة  على  الواقعة  زرعين  قريــة 
جنين  بلدية  ومطالبة  حدوده  احترام  مــع  المخيم  بناء  إعادة  لهما:  ثالث  ال  خياريــن 
صوت  لألونروا  يكن  ولم  المخيم.  في  بالتوســع  للســماح  أرض  قطعة  بتخصيص 
الالجئين  تجاه  المضيفة  العربيــة  البلدان  سياســات  بعض  انتقاد  في  مؤخــًرا-  -إال 
أو  الالجئين  ترحيل  على  اشتمل  أن  يســبق  لم  الوكالة  تفويض  وألن  الفلســطينيين. 
واســتدامة  "الرعاية  معنى  تبارح  ال  التي  الوكالة  أنشــطة  قوبلت  فقد  توطينهم  إعادة 
األنشطة  تلك  أن  مفاده  بالمقابالت  المشمولين  بين  االنتشــار  واســع  بتأويل  الوضع" 
دائمة)1(.  سياسية  حلول  من  بداًل  إنساني  بعمل  شعب  السترضاء  مخفًقا  مسعى  تمثل 
إلى  وبالنظر  األمد،  طويل  للتخطيط  المانع  لألونروا  المؤقت  التفويض  إلى  وباإلضافة 
مختلفة  ضغوط  تحت  عملها  الوكالة  باشــرت  فقد  للوكالة،  الدائم  المالي  الضعــف 

المضيفة.  البلدان  تعاون  على  واتكال 

من  الرغم  على  بها  تعمل  التي  الجغرافية  المناطق  كل  في  حاسم  األونروا  دور 
واالقتصادي  االجتماعي  الدعم  لتقديم  وذلــك  خدماتها)2(،  عن  النســبي  الرضا  عدم 
مثل:  كياناتها،  خالل  ومن  المخيم  في  الجارية  برامجها  خالل  من  اإلغاثية  واألنشطة 

"ال مناصرة وال حماية وال سياسة: لماذا ال يتحقق السالم من سياسة  أبو زهرة، ن، )2005(،    )1(
اإلغاثة من أجل السالم؟"، في: دورية بودرالندز )إلكترونية(، العدد 4، الرقم 1، 2005. 

)2(  الحسيني، ج. وبوكو، ر، )2010(، "وضع الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى: حق العودة 
واألونروا في دائرة الضوء"، إيه نودسن وإس حنفي )طبعة منقحة( الالجئون الفلسطينيون: الهوية 

والمساحة والمكان في الشام، راوتليدج. 
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البنية  تحســين  برنامج  أتاح  وقد  المرأة.  برامج  ومراكز  المخيمات،  خدمات  مكتب 
إن  أي  المخيمات،  وقاطني  الوكالة  بين  العالقة  لتجديد  فرصًة  والمخيمات  التحتيــة 
جديدة  اتجاهات  أخذت  حتى  الوكالــة  تفويض  صبغوا  قد  والرد  واألخــذ  االرتبــاك 
تيسير  في  مهم  بدور  النهوض  عن  بعيدة  زالت  ما  الوكالة  لكن  األخير،  العقد  خالل 

وحوكمتها.  المخيمات  إدارة 
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خاتمة

دروس مستفادة من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين

سوء  إلى  استناًدا  لألونروا  ــَبحية"  الشَّ "الســيادة  مفهوم  المقالة  هذه  في  طرحُت 
باإلشكال  عامًرا  فراًغا  أنتج  ما  وهو  بها،  المنوطة  والمسؤوليات  لألدوار  األصيل  الفهم 
الثقة  انعدام  مشاعر  ويذكي  واالســتثناء،  الطوارئ  بحالة  الدائم  الشــعور  في  ويســهم 
في  مشــاركتها  بخصوص  تفويضها  األونروا  ــر  تفسِّ أن  هو  العاجل  الداهم  والريبــة. 
مطلع  )حتى  طوياًل  وقًتا  السامية  المفوضية  من  األمر  اســتغرق  فقد  المخيمات،  إدارة 
أما  محلية.  بمشاركة  حوكمة  نظام  يتطلب  المخيم  حكم  بأن  تقتنع  حتى  التســعينات( 
في  الوجهاء  لنفوذ  الترويج  حيث  من  الغموض  شديد  المفوضية  دور  فكان  ذلك  قبل 
أكثر  المفوضية  أصبحت  التســعينات  ومنذ  لكن  النفوذ.  ذلك  تقليص  أو  المخيمــات 

االنتخابات.  ولتنظيم  المجتمعية  للمشاركة  وتشجيًعا  منهجية 

الســامية  المفوضية  نفوذ  إلى  فبالنظر  تنزانيا،  في  ظاهر  المشــاركة  على  التركيز 
الســلطات  ُتقلِّص  المفوضية  أن  يتجلى  تنزانيا  في  للمخيمات  المادي  التنظيم  علــى 
اإلبادة  في  المشاركين  أماكن  لتحديد  مريرة  تجربة  وبعد  المخيمات.  داخل  التقليدية 
واستغالله  الالجئين  مخيمات  في  الكارثي  بالوضع  ذلك  وارتباط  بيناكو  في  الرواندية 
في  لعملياتها  قواعد  المخيمات  لتكــون  المتمردة  المجموعات  مختلف  جانب  مــن 
والوجهاء  السابقة  السياسية  األطراف  نفوذ  تخفيف  إلى  المفوضية  مساعي  فإن  رواندا، 
تيرنر)1(  سايمون  توصيف  في  نرى  مذهلة.  مساعي  كانت  المخيمات  بتلك  الســابقين 
للمخيمات  ديك)2(  شــيلي  وتوصيف  تنزانيا  في  البوروندييــن  الالجئين  لمخيمــات 
تماًما  جديدة  قيادة  بمقتضاها  أنشأت  نظًما  ذت  نفَّ قد  السامية  المفوضية  أن  الكونغولية 
المخيمات  تلك  في  خيام  إنشاء  على  المفوضية  ت  أصرَّ وقد  الالجئين.  مجتمعات  في 

التنمية  دورية  والناس"،  السامية  المفوضية  بين  السلطة  على  "التفاوض   ،)2006( إس،  تيرنر،    )1(
والتغيير 37، الرقم 4 )2006(: 778-759. 

)2(  ديك، إس، )2002(، استعراض خدمات CORD المجتمعية لالجئين الكونغوليين في تنزانيا، 
وحدة المفوضية السامية للتقييم وتحليل السياسات. جنيف، سويسرا، ديسمبر/كانون األول. 
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ترتيب  حسب  لالجئين  أراض  قطع  تخصيص  مع  منضبط،  تحكم  ذات  شبكات  وفق 
والكونغو  بوروندي  في  المفوضية  نفذت  كما  األصلي.  الوضع  حســب  ال  الوصول 
االنتخابات  عقد  في  الطريقة  هذه  إلى  االستناد  ذلك  ل  وتخلَّ التنظيمية،  الطريقة  هذه 
من  فكان  مختلفة،  قرى  من  أناس  من  مؤلَّفة  تصويتية  كتلة  كل  كانت  ولما  المحلية. 
لجان  ممثلو  كان  العكس،  على  بل  الســابقين.  الوجهاء  انتخاب  إعادة  المحتمل  غير 
التغيير  وتحقيق  الكفاءة  بين  وجمعــوا  الغالب،  في  الشــباب  الرجال  من  المخيمات 

السلطة)1(.  هيكل  في 

االستبعاد  القائمة على  السابقة  النماذج  تحسيًنا حاسًما على  النموذج  ذلك  أدخل 
إلى  القمة  من  آت  نموذج  أنه  على  السامية  المفوضية  نهج  أصنِّف  لكنني  والتجزيء، 
تأخذ  أن  ولألونروا  واالنتخابات.  المشاركة  دور  قمته  من  يحدد  نموذج  أي  القاعدة، 
هذه  مع  التعامل  اجتناب  من  بداًل  المخيمات  داخل  الحوكمة  ألهمية  المفوضية  بتأكيد 
أكثر  حوكمة  نظام  فوجود  فحسب،  شبحية  سيادة  األونروا  تمارس  أال  وينبغي  القضية. 
في  رأينا  وقد  حقيقية.  شراكة  وفق  والمجتمع  الوكالة  بين  العالقة  تعزيز  سيتيح  شفافية 

فلماذا؟  األهمية،  بالغة  الشعبية  للجان  الوكالة  مساعدة  أن  لبنان 

بالضعف  التحالف  وفصائــل  الفلســطينية  التحرير  منظمة  فصائل  تتســم  أواًل: 
الســلطات  ومع  اللبنانية  الحكومة  مع  التفــاوض  معه  عليها  يتعــذر  الذي  الشــديد 
المخيمات  وتحسين  الفلسطينيين  بحقوق  المتعلقة  القضايا  بشأن  والبلدية  العســكرية 
األولى  الخطوات  بعــض  حيال  إيجابية  أشــد  عالمات  ثمة  وثانًيا:  ذلك.  إلــى  ومــا 
ضمن  ليصبحوا  الســلبيين  والمتلقين  الخدمات  مقدمــي  أدوار  تحديد  إعــادة  نحــو 
إلى  الرامية  الجهود  ذلك  قبيل  ومن  والمجتمــع،  الوكالة  بين  حضوًرا  أقوى  شــراكة 
الجديدة  الشــعبة  من  قوية  بموافقة  قوبل  الذي  الحضري  التخطيط  في  اإلعمار  إعادة 
اتباع  الشعبة  تلك  ناصرت  فقد  األونروا،  لدى  المخيمات  أوضاع  بتحسين  المختصة 

)1(  أبو وماوتسي تونغ، إيه )2009(، "مسودة البحث عن فاعلين في مجاالت السيادة والحوكمة في 
تقرير غير منشور  التنزانيين والهنود والسهراويين والكينيين والفلسطينيين".  الالجئين  مخيمات 

مقدم إلى معهد عصام فارس، ص. 26. 



إلعادة  البارد  نهر  لجنة  مع  كاملة  شراكة  في  بالدخول  الوكالة  وأقنعت  مختلف  نهج 
الكفاءات.  من  خبراء  تضم  شعبية  منظمة  وهي  والدراسات،  المدني  للعمل  اإلعمار 

حوكمة  هياكل  اســتحداث  خالل  من  الوضــع  تحســين  يمكن  النهاية،  وفــي 
قيادة  من  وتتمكن  المجتمــع  مصالح  تمثل  بحيث  للمخيمات  ــا  ديمقراطيًّ مدعومــة 
الحالية  التمثيلية  الهياكل  قبول  تختار  أن  وللوكالة  المخيمات.  في  التحســين  جهود 
بعض  في  المؤسسية  والغطرسة  بل  األبوي  الوكالة  نهج  على  والتغلب  معها،  والتفاعل 

بحرص.  وتقويتها  المخيمات  حوكمة  في  الواعية  المساعدة  إلى  وصواًل  األحيان، 

في  للمشــاركة  األمثل  الســبيل  أن  هي  األولى  جوهريتين،  توصيتين  م  أقدِّ هنا، 
في  المجتمع  يشــارك  حتى  المجتمعية  المشــاركة  برعاية  يكون  المخيمات  حوكمة 
شــحيحة  وكالًة  األونروا  كانت  لما  إذ  الخدمات؛  تقديم  أولويات  تحديد  وفي  القرار 
ميزانيتها  ومناقشــة  أليغري"  "بورتو  بلدية  بنموذج  األخــذ  لها  المهم  فمن  المــوارد 
وإعادة  والمحن  والتعليم  )للصحة  برامجها  مختلــف  على  توزيعها  كيفية  حيث  مــن 
مخيم)1(.  كل  في  للمناقشــة  مخصصة  منتديات  إطار  في  المخيمات،....إلخ(  تأهيل 
الفصائل  من  تطلب  وأن  الشــعبية  اللجان  من  المنتديــات  تلك  تتألَّــف  أن  وينبغــي 
تطلب  أن  للوكالة  الثانية  الخطة  سبيل  وعلى  ليمثلها.  متعلم  شباب  إرسال  السياســية 
محليين.  ممثلين  ترسل  أن  الشــعبية  والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  من  أيًضا 
التمكين  تكفل  أن  للوكالة  بمــكان  البالغة  األهمية  من  أنه  فهي  الثانية  التوصيــة  أمــا 
من  مزيد  إســباغ  خالل  من  المناطق  ولمســؤولي  بالمخيمات  الخدمات  لمســؤولي 
واإلنصات  الالجئين  حياة  من  فأكثر  أكثر  االقتراب  إلى  وتوجيههم  عليهم  الصالحيات 

مشكالتهم. إلى 

الجوانب  العربي:  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  مخيمات  حوكمة   ،)2010( س،  حنفي،    )1(
الدولية،  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  معهد عصام  بيروت:  الشرعية.  بحًثا عن  الحكومية 

الجامعة األميركية، بيروت. 
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تعزيز حقوق الالجئين الفلسطينيين بعد معضلة طالت 70 سنة: 

ما دور القانون الدولي؟

فرانشيسكا بي. ألبانيز

"تأجيل احلق حرمان من احلق"

مارتن لوثر كينغ جونيور





111

مقدمة)1(

ضة  المفوَّ حت  صرَّ  ،2009 العام  في  األونروا  لتأســيس  الستين  بالســنوية  احتفاًء 
 ]...[ لالحتفال  داع  أي  من  تخلو  "تكاد  إنها  قائلة  زيــد-  أبو  -كارين  للوكالة  العامــة 
الفلسطينيين  الالجئين  ماليين  رفاه  في  الوكالة  مساهمة  في  الواعي  للتفكر  لحظة  ألنها 
منذ  السبعين  بسنويتها  احتفلت  قد  الوكالة  وألن  الوكالة")2(.  أمام  الماثلة  التحديات  وفي 
الماثلة  والتحديات  الفلسطينيين)3(  الالجئين  وضع  في  الواعي  التفكر  أضحى  فقد  أشهر 
بات  التي  المتزايدة  السياســية  والهجمات  التحديات  إلى  بالنظر  وأقوى  أدعى  أمامهم 
وكالة  اســم  تحمل  التي  األممية  والوكالة  الفلســطينيون  الالجئون  وطأتها  تحت  يرزح 

)أونروا(.  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم 

العام،  هذا  تشــاؤًما  أشــد  واألونروا  الفلســطينيين  الالجئين  مســتقبل  أن  يبدو 
في  أصاًل  المأزوم  اإلنســاني  الوضع  تدهور  إلى  كوفيد-19  جائحة  انتشــار  أدى  فقد 
علًما  االحتالل،  تحت  الواقعتين  وغزة  الغربيــة  )الضفة  الوكالة  عمل  مناطق  معظــم 
عنيفة  حرب  في  العالقــة  ســوريا  عن  فضاًل  أيًضا؛  الحصار  تحت  واقعة  غــزة  بــأن 

تشكر المؤلفة نيكوالس موريس وليكس تاكنبرغ وماكس كالي لما قدموه من تعقيبات بخصوص   )1(
هذه المقالة. كما يطيب للمؤلفة أن تؤكد استناد القسم الثاني من هذه المقالة في جانب كبير منها 
إلى البحث الذي أجرته بعنوان: الالجئون الفلسطينيون في القانون الدولي، أكسفورد يونيفرسيتي 

برس، أكسفورد، الطبعة الثانية، 2020 بالتعاون مع ليكس تاكنبرغ.
)2(  كارين أبو زيد، "األونروا والالجئون الفلسطينيون بعد ستين عاًما: تقييم التطورات ورصد التحديات"، 

دورية ريفيوجي سرفاي كوارترلي 28، العدد 3-2 )2009(: 227. 
)3(  ثمة تمييز يراَعى على الدوام بين مصطلح الجئ "فلسطين" ومصطلح الجئ "فلسطيني"، فاألول 
يعني الجئين واقعين ضمن تفويض األونروا، فيما يعني الثاني الجئين من أصل عربي فحسب: 
1948 أكثر من عشر جنسيات مختلفة وكلهم تلقوا المساعدة  شمل الالجئون من فلسطين في 
مصطلح  ُيستخدم  المقالة،  هذه  في   .)1998 )تاكنبرغ:  المتحدة  األمم  من  العاجلْين  واالهتمام 
رين في 1948 و1967 من أرض فلسطين  "الالجئون الفلسطينيون" لإلشارة إلى العرب المهجَّ
الخاضعة لالنتداب البريطاني في السابق )شاملة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي 
احتلتها إسرائيل في 1967( وإلى أبنائهم الذين ما زالوا في انتظار الحل. يشار إليهم في قرارات 
األمم المتحدة بلفظ "الجئي فلسطين" و"نازحي 1967" على الترتيب. ُيستخدم مصطلح "الجئي 
فلسطين" في هذه المقالة حيثما كانت اإلشارة إلى األشخاص المشمولين بتفويض األونروا فقط. 
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يشــهد  التوقيت  هذا  أن  كما  اقتصادي(.  انهيار  نحو  المنحدر  ولبنان  التاســع،  للعام 
قدرة  تعيق  المتفاقمة  المالية  األوضاع  لكن  الوكالة،  خدمات  على  الطلب  في  زيــادة 
الشرعية  إنكار  جهود  في  الهائلة  الزيادة  سبق  لما  يضاف  االســتجابة)1(.  على  الوكالة 
الســنوات  خالل  الدولي  القانون  بمقتضى  الفلســطينيين  لالجئين  القانوني  والوضع 
المتحدة  الواليات  فــي  السياســيين  والمحللين  الخبراء  فعشــرات  الماضية،  القليلة 
النظام  خارج  تعمل  األونروا  أن  مفادهــا  ادعاءات  في  يفيضون  وغيرهما  وإســرائيل 
)أي:  شــرعيين"  غير  "الجئين  بتســجيل  الالجئين  أزمة  "وترســخ"  لالجئين  الدولي 
على  مغلوطة  ليســت  االدعاءات  وتلك  األجيال()2(.  تعاقب  على  الالجئيــن  مواليــد 
إنهاء  أن  مفادها  حقيقة  عن  تلتفت  إنها  بل  فحســب،  والقانوني  الفعلي  المســتويين 
سياسية  حلواًل  يقتضي  إنما  الالجئين  الفلســطينيين  لماليين  المفتوح  الفعلي  الوضع 
ســبب  فهو  الحلول  تلك  إيجاد  عن  التقاعس  أما  الدولي.  القانون  أحكام  مــع  تتفــق 
عَرًضا  نفسها  األونروا  وتجد  أعدادهم.  وتنامي  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  استمرار 
الدوام  على  ســعت  فيما  فيه؛  ســبًبا  ال  المزمن،  السياســي  العجز  ذلك  أعراض  من 
وتنميتهم  الالجئين  ماليين  رفاه  دعم  خالل  من  االســتقرار  عامل  بدور  النهوض  إلى 
المنوط  الدور  لهذا  الكافي  الدعم  توفير  على  الحرص  زال  وما  األدنى.  الشــرق  في 
تجاه  الدولي  المجتمع  من  الكافيــة-  -غير  لالســتجابة  األدنى  الحدَّ  يمثل  بالوكالــة 
في  لذلك  المقرر  المعنى  وفق  نهائية  تســوية  قضيتهم  تســوية  لحين  الالجئين  هؤالء 

األمن)3(.  ومجلس  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارات 

)1(  الوضع المالي الحرج لألونروا شهد تفاقًما جديًدا بعد قرار اإلدارة األميركية وقف مساهمتها المزمنة 
في الوكالة وصواًل إلى سحب تلك المساهمة بالكامل في 2018 )بقيمة 320 مليون دوالر أميركي(. 
الفلسطينيين"،  الالجئين  وحقوق  "األونروا  ألبانيز،  بي.  فرانشيسكا  انظر  القضية،  هذه  بخصوص    )2(
القضايا المعاصرة في العمق، معهد دراسات فلسطين، اإلصدار رقم 1، نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 
)3(  مثال: قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة أرقام 194 لسنة 1948 و302 لسنة 1948 و2252 
بوضع  الخاصة  االتفاقية  أيًضا  انظر   .1967 لسنة   237 رقم  األمن  وقرار مجلس   ،1967 لسنة 
رقم  الدولية  الحماية  بشأن  العامة  المبادئ  السامية،  المفوضية  أيًضا  انظر  1د.  المادة  الالجئين، 
الفلسطينيين،  الالجئين  الالجئين على  الخاصة بوضع   1951 اتفاقية  1د من  المادة  13: سريان 
بلفظ  يلي  ما  في  إليها  ]يشار   9 الفقرة   HCR/GIP/16/12  ،2017 األول  ديسمبر/كانون 

"المبدأ 13"[.
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الملموس  الشــاهد  -باعتبارها  األونروا  على  المتواصلة  الهجمات  أن  والحــق 
ســعي  إطار  في  هو  إنما  الفلســطينيين-  الالجئين  تجاه  المتحدة  األمم  التــزام  علــى 
الالجئين  قضية  طمــس  إلى  األميركية(  ترامــب  )إدارة  الرئيس  وحليفهــا  إســرائيل 
 2019 منذ  ترامب  دونالد  عنهــا  أعلن  التي  الســالم  خطة  في  ذلك  ويتلخص  ــا.  كليًّ
القانونية  ودالالتها  التاريخية  بالحقائق  التالعب  خالل  ومن  القرن".  "صفقة  بوصفهــا 
القلب  في  )والالجئون  الفلســطينيين  يحرم  حل  فرض  إلى  تســعى  الخطة  تلك  فإن 
القانون  في  الراسخة  المصير(  وتقرير  العودة  رأسها  )وعلى  الثابتة  حقوقهم  من  منهم( 
صفقة  كانت  لو  وحتى  المتحدة.  األمم  من  الصادرة  القرارات  مئات  بموجب  الدولي 
القضايا  عن  بعيدة  فإنها  الدولي  المســتوى  على  والجاذبية  للمصداقية  مفتقرة  القــرن 
األمل  خيبة  من  ولتزيد  المعنية  الدولية  األطراف  بين  االلتباس  لتثير  ة،  الملحَّ  الرئيســة 

الالجئين.  بين 

الحالية  الجهود  وراء  الكامنــة  الحجج  زيــف  المقالة  هذه  تفضــح  ثم،  ومــن 
في  المقالة  تســهم  كما  واألونروا،  الفلســطينيين  الالجئين  قضية  عن  الشــرعية  لنزع 
جوهرية:  خطايا  ثالث  على  انطوائهــا  عن  الكشــف  خالل  من  الحجج  تلك  رفــض 
بالالجئين  المتعلقة  للحقائق  مغلوط  وفهم  انتقائي  استغالل  إلى  االستناد  هي  األولى: 
القانوني  للنظام  العمل  إطار  تفسير  في  تخطئ  أنها  والثانية:  واألونروا،  الفلســطينيين 
القانون  صلة  وثاقة  تهمل  أنها  والثالثة:  األونروا،  تفويض  خصوًصا  لالجئين،  الدولي 
أعمَّ  منظوًرا  المقالة  تقدم  الغاية،  هذه  إلى  وســعًيا  الفلســطينيين.  بالالجئين  الدولي 
)أي  الالجئين  من  الفئة  وهذه  الدولي  القانون  بين  نســيانه  يغلب  الذي  العام  للرابط 
سبعين  قبل  الفلســطينيين  لالجئين  المســتحدث  النظام  ذلك  في  بما   )1967 نازحي 
للمناصرة  الدولي  القانــون  اســتغالل  كيفية  في  المقالة  تنظر  ثم  1(؛  )القســم  عاًمــا 
عرض  ذلك  ويلي   .)2 )القسم  عادل  مستقبل  أجل  من  السياسات  وصناعة  والحشد 

 .)3 )القسم  المقالة  بنهاية  النتائج  بعض 
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الجئو فلسطين والقانون الدولي: عالقة جديرة بالبيان 

مدار  وعلى  الجوانب  من  الكثير  -في  الفلســطينيون  الالجئون  عومل  ما  غالًبــا 
يفرضها.  التي  وااللتزامات  الدولي  القانون  إطار  خارج  كانوا  لو  كما  النفي-  من  عقود 
في  السيما  حقيقيين،  الجئين  اعتبارهم  ينبغي  كان  إذا  ا  عمَّ البعض  تساءل  حين  وفي 
نازع آخرون  فقد  البعض(،  يقول  "بلدهم" األصيل كما  لم تكن  )التي  إسرائيل  مواجهة 
الزمني،  االعتبار  حيث  من  عليهم  األخرى  اإلنســان  حقوق  أعراف  انطباق  مدى  في 
ا  إيجابيًّ تقنيًنا  َنْين  مقنَّ يكونا  لم  المصير  تقرير  وحق  العودة  حق  أن  أساس  على  وذلك 
الظاهرة  تلك  وليســت  )النكبة()1(.   1948-1947 في  الالجئين  هؤالء  نزوح  وقت 
من  ألجيال  مزمنة  نظرة  تســود  العربية  البلدان  بعض  ففي  إســرائيل:  على  مقصورة 
األساسية.  الحقوق  من  عدد  ممارسة  لهم  يحق  وال  "أجانب"  أنهم  على  الفلسطينيين 
مصر  في  اجتماعية-اقتصادية  حقوق  من  والحرمان  التمييز  مظاهر  تجلت  حين  وفي 
حق  على  الحرص  لمجرد  أو  أمنية)2(  ألسباب  الفلســطينيين  ضد  التمييز  فإن  ولبنان، 
هي  اإلقامة(  وحقوق  العقارات،  امتالك  فرص  وتحديد  التجنيس،  حظر  )أي:  العودة 
طالها  وما   1948 في  السارية  القانون  أحكام  في  النظر  أن  والحق  شائعة.  ممارسات 

والمواقف.  الحجج  تلك  صحة  في  يطعن  إنما  الوقت  بمرور  تطور  من 

في  إسرائيل"  دولة  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  وحق  الدولي  "القانون  زيلبرشاتس،  يافا  مثال:    )1(
كتاب إسرائيل والالجئون الفلسطينيون، سبرينغر، برلين، هيدلبرغ، 2007، 191-218؛ أندرو 
كنت، "تقييم حق العودة المدعى من الفلسطينيين"، دورية يو با جيه إنترناشونال، 34 )2012(: 

149. ادعاءات المؤلفين تلك تتناقض بشدة مع المصادر التاريخية والبحث العلمي الرصين. 
)2(  وكالة االستخبارات المركزية األميركية )سي آي إيه(، "الحضور الفلسطيني في الخليج الفارسي: 
تقييم استخباري"، وزارة الخارجية األميركية، يوليو/تموز 1983، معتمد للنشر بتاريخ 11 من 

أغسطس/آب 2008 )بحوزة المؤلف(. 



115

القانون كما كان يف 1948 وتطوراته 

واالمتثال  الفلســطينيين،  بالالجئين  الصلة  وثيق  الدولــي  القانون  كان  لطالمــا 
أو  الفلســطيني  الشــعب  طرد  لمنع  ليكفي  كان  النكبة  وقت  الســائد  الدولي  للقانون 
تقرير  حق  أن  صحيح  فمثاًل:  الطرد.  تبعات  أقســى  مع  تقدير-  أقل  -على  للتعامل 
أصبح  المصير  تقرير  مبدأ  أن  إال   ،)1(

 1966 فــي  ا  عالميًّ ا  حقًّ بوصفه  تقنَّــَن  المصيــر 
عصبة  وجود  إبَّان  االنتداب  نظام  إطار  في  أي   ،1922 في  فعلي  دولي  اعتراف  محل 
على  لينطبق  المبدأ  هذا  كان  تنفيذه)2(.  إلى  والفرنسيون  البريطانيون  سعى  الذي  األمم 
منذ  البريطاني  االنتداب  عن  الصادرة  الفلسطينية  الجنسية  حملوا  -الذين  الفلسطينيين 
األوسط  الشرق  قاطني  شــاكلة  على  أي  العثمانية()3(-  الجنســية  قبلها  )ومن   1925
العالمية  الحرب  نهاية  حتى  العثمانية  اإلمبراطوريــة  من  جزًءا  كانوا  الذين  اآلخريــن 

من   16 والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   1 رقم  المادة    )1(
مجموعة   ،]1976 الثاني  يناير/كانون  من   3 السريان:  ]تاريخ   1966 األول  ديسمبر/كانون 
معاهدات األمم المتحدة، الجزء 993، 3، والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، 
1976[، مجموعة  23 من مارس/آذار  السريان:  ]تاريخ   1966 16 من ديسمبر/كانون األول 

معاهدات األمم المتحدة، الجزء 999، 171. 
)2(  المادة 22 من ميثاق عصبة األمم، 28 من أبريل/نيسان 1919، تنص على أن مجتمعات بعينها 
)أي: شعوب العراق ولبنان، وفلسطين ]شاملة األردن وإسرائيل اللتين قامتا بعد ذلك[( وسوريا 
-المصنَّفة حينها ضمن االنتدابات "أ"- "قد بلغت مرحلة من التطور يمكن معه االعتراف المؤقت 
بوجودها أمًما مستقلة مع مراعاة تقديم المشورة اإلدارية والمساعدة اإلدارية من قوة انتداب لحين 
اعترفت   .1922 في  األمم  عصبة  انتداب  من  بريطانيا  استفادت  بشؤونها".  االنفراد  من  تمكنها 
22 اعتراًفا مؤقًتا باستقالل تلك األراضي والشعوب على سبيل االستثناء مقرنة بأراضي  المادة 

أخرى تخضع إلدارة أعضاء بعصبة األمم )مثل االنتدابات من الفئة "ب" والفئة "ج"(. 
)3(  لهذا تأييد أيًضا من لجنة القانون الدولي في مسودة المواد الخاصة بجنسية األشخاص الطبيعيين 
في حالة خالفة الدول؛ إذ تنص على أنه في الفترة الفاصلة بين ظهور دول وَسنِّ تشريع الجنسية 
يعتبر األشخاص الكائنة إقامتهم المعتادة في اإلقليم مكتسبين جنسية الدولة الجديدة في تاريخ 
حصول الخالفة. مسودة مواد لجنة القانون الدولي بشأن جنسية األشخاص الطبيعيين في حالة 
5 )1()أ(  المادة  الُمرسى في  المبدأ  6 يؤكد أهمية  المادة  التعليق على   .5 المادة  الدول،  خالفة 
األمم،  عصبة  الجنسية.  قانون  وإقرار  إسرائيل  دولة  قيام  بين  الزمنية  الفترة  طول  إلى  باإلشارة 
االتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، 13 من أبريل/نيسان 1930، 
مؤتمر  في  البروتوكول  ُأِقرَّ   .413 رقم   ،89  ،179 الجزء  المعاهدات،  مجموعة  األمم،  عصبة 

1930 للتدوين التدريجي للقانون الدولي في الهاي، 12 من أبريل/نيسان 1930. 
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الَخَلف  الدولة  قانون  بمقتضى  محظوًرا  الجماعي  الجنســية  نزع  يكن  لم  األولى)1(. 
العامة  الجمعية  قرار  بموجب  بالتحديد  مستبعد  الفلسطينية  الحالة  في  إنه  بل  فحسب: 
في  ويهودية  عربية  دولة  إلى  فلســطين  تقســيم  اقترح  الذي   181 رقم  المتحدة  لألمم 
والعائالت  الناس  حياة  قطع  فإن  سلف،  ما  على  عالوة  التقسيم"()2(.  )"خطة   1947
السلب  ذلك  في  -بما  والنهب  للممتلكات  التعسفي  واالستالب  العشوائي  والتدمير 
أم  جماعية  بصفة  أكان  سواء  الجنود-  بأيدي  والســلب  الطرد  أو  باإلكراه  الســرقة  أو 
 .)3(

 1907 الهاي  الئحة  بمقتضى  محظورة  أفعال  هي  إنما  المسلح  النزاع  أثناء  فردية 
وعمليات  القسري  التشريَد  الحرِب  لجرائم  وطوكيو  نورمبرغ  محاكمات  اعتبرت  كما 
المدنية  التجمعات  بحق  المرَتَكبة  اإلنسانية  غير  األفعال  من  وغيرها  الجماعي  الطرد 
ذلك  وكل  اإلنسانية؛  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  قبيل  من  أثناءها  أو  الحرب  قبل 

النكبة)4(.  وقت  فلسطين  في  الساري  الُعرفي  القانون  قبيل  من  كان 

)1(  انظر رقم 11 أعاله. 
الثاني  نوفمبر/تشرين  من   29 في  الصادر   )2(  181 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار    )2(
1947، الفصل 3، البند 1، نص على أن قاطني فلسطين لهم "حق اختيار" "دولة اإلقامة" خالل 
الدولة  أو  العربية  الدولة  )أي  فيها  يقيم  التي  الدولة  باستقالل  االعتراف  تاريخ  من  واحد  عام 
اليهودية(، وله أن "يختار جنسية الدولة األخرى شرط أال يكون ألي عربي يقيم في اإلقليم العربي 
المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وأال يكون ألي يهودي يقيم في الدولة 

اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة". )مع التأكيد(. 
بقوانين  المتعلقة  )الرابعة(  الهاي  اتفاقية  في  الهاي  الئحة  من  و46   28 23)ز(،  الفقرة  انظر    )3(
وأعراف الحرب البرية وملحق الئحتها التنفيذية، والمؤتمر الدولي الثاني للسالم، الهاي 18 من 

أكتوبر/تشرين األول 1907. 
الدولي  للقانون  سة  المؤسِّ بوصفها  الهاي  اتفاقيات  إلى  وطوكيو  نورمبرغ  محاكمات  استندت    )4(
الخاصة  العسكرية  المحكمة  إجراءات  األلمانية:  الكبرى  الحرب  انظر محاكمة جرائم  العرفي. 
الدولية المنعقدة في نورمبرغ، ألمانيا، السيما الجزء 22، الحكم، 22 من أغسطس/آب 1946 
إلى 31 من أغسطس/آب 1946، 30 من سبتمبر/أيلول 1946 )لندن: منشور بسلطان النائب 
لجرائم  طوكيو  ومحاكمات  1950(؛  الجاللة،  صاحب  ديوان  أمانة  الجاللة،  لصاحب  العام 
الحرب الكبرى: الحكم، اآلراء المنفصلة، اإلجراءات في غرفة المداولة، االستئنافات والطعون 
آر  وتحرير  تجميع  من  األقصى،  للشرق  الخاصة  الدولية  العسكرية  للمحكمة  والمراجعات 
1998(، مقتبس  124 مجلًدا )نيويورك: ذي إدوين ميلون برس،  جون بريتشارد، مجموعة من 
العربي-اإلسرائيلي،  النزاع  الدولي وأصول  القانون  الغزو:  إلى  التعايش  فيكتور، من  في قطان، 

1891-1949، بلوتو برس، 2009. ص. 203 )الرقم 238(. 
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ينبغي  كان  إسرائيل  دولة  مولد  إبان  الساري  القانون  بحكم  إنه  القول:  خالصة 
إما  والطرد  الملكية  وســلب  للعنف  تعرضوا  الذين  الفلســطينيين  لالجئين  الســماح 
عالوة  ذلك؛  في  رغبوا  هــم  إن  آخر  مكان  إلى  باالنتقال  أو  منازلهم  إلــى  بالعــودة 
من   11 الفقرة  في  مثبت  الحق  وهذا  تكبدوها)1(.  التي  الخســارة  عن  تعويضهم  على 
الثابت  بحســب   1948 لســنة   )3(  194 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
ينبغي  كان  الحالية  إســرائيل  دولة  إلى  العودة  يقرر  ومن  القرار)2(.  تدوين  تاريخ  من 
فلسطين  لعرب  حدث  ما  غرار  على  اإلسرائيلية  الجنسية  اكتساب  اختيار  له  يتاح  أن 
رفض  لكن  إسرائيل(.  في  ا  حاليًّ العربية"  "األقلية  أصبحوا  من  )أي  يشردوا  لم  الذين 
قبيل  )من  دائم  آخر  حــل  أي  جعل  قد  الالجئين  عودة  لقبــول  المتصلب  إســرائيل 
من  ممكن  غير  آخر(  مكان  في  التوطين  إعادة  أو  مضيف  بلد  في  المحلــي  اإلدمــاج 

والعملية.  السياسية  الناحيتين 

يصب  بما  الدولي  القانون  مبــادئ  تأييد  عن  الدولي  المجتمع  تقاعس  اســتمر 
غزة  قطاع  إســرائيل  احتلت  إذ  1948؛  العام   بعد  حتى  فلســطين  عرب  مصلحة  في 
فلسطيني  ألف   350 تشــريد  ذلك  على  ترتب   .1967 عام  والقدس  الغربية  والضفة 
ذلك  منذ  الفلسطينيين  ماليين  عانى  بل  فحسب،  هذا  ليس  الثانية(،  للمرة  منهم  )كثير 
نير  تحت  االنتهاكات  من  كبيــرة  مجموعة  من  ال(  أم  الجئين  أكانوا  )ســواء  الحيــن 
من  الرغم  وعلى  والخمسين.  الثالث  عامه  على  شارف  الذي  اإلســرائيلي  االحتالل 
لالجئين  العدالة  إحقاق  لضمان  قوية  أداة  الدولي  القانون  زال  ما  اإلخفاقــات،  تلــك 
األبعاد  فتبين  إليها  المشار  المادة  بقية  أما  السواء.  الفلسطينيين على  من  الالجئين  وغير 
مختلف  ضوء  في  الفلسطينيين  الالجئين  على  إسباغها  ينبغي  التي  للحماية  المختلفة 

)1(  تقرير التقدم الصادر عن الوسيط األممي لفلسطين، GAOR، الفصل الثالث، الملحق 11، وثيقة 
األمم المتحدة A/648، في الجزء 1، 5، الفقرات 2 ومن 6 إلى 8. 

لجهود  تاريخي  "عرض  بفلسطين،  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة    )2(
مسألة   ،)3(  194 رقم  العامة  الجمعية  قرار  من   11 الفقرة  تنفيذ  لتأمين  التوفيق  لجنة 
أكتوبر/ من   2  ،2 اإلصدار   /A/AC.25/W/81 رقم  المتحدة  األمم  وثيقة   التعويض"، 

تشرين األول 1961. 
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على  الحماية  يسبغ  الذي  لالجئين  الدولي  القانون  ذلك  في  بما  الدولي،  القانون  أفرع 
اإلنسان.  لحقوق  الدولي  القانون  وكذلك  الجنســية،  انعدام  ويدرأ  الجنســية  عديمي 
الفلسطينيين  حماية  بغرض  القوانين  تلك  إنفاذ  في  طوياًل  الدولي  المجتمع  تأخر  وقد 

المطاف)1(.  نهاية  في  بشًرا  بوصفهم  بل  جنسية،  وعديمي  الجئين  بوصفهم 

)1(  من أفرع القانون الدولي األخرى المتعلقة بتشريد الالجئين الفلسطينيين القانون الدولي اإلنساني 
)السابق التعرض له جزئيًّا في هذه المقالة( والقانون الجنائي الدولي )الذي قد يقدم حلواًل تكفل 
المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد الالجئين الفلسطينيين(، والمبدأ التوجيهي بشأن األشخاص 
وليكس  ألبانيز  بي  فرانشيسكا  انظر:  الصدد،  هذا  في  عام  استعراض  لمطالعة  داخليًّا.  النازحين 
أكسفورد،  برس،  يونيفرسيتي  )أكسفورد  الدولي  القانون  في  الفلسطينيون  الالجئون  تاكنبرغ، 

الطبعة الثانية( 2020. 
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الالجئون الشرعيون وتفويض األونروا: تبيان "االنحرافات"

بما  ليسوا بالجئين شرعيين  الفلسطينيين  الالجئين  أن  مفاده  آخر  فهم مغلوط  ثمة 
اتفاقية  بموجب  آخرين  لالجئين  ُيكفل  قد  مما  الحماية  من  أقل  لمقدار  أهاًل  يجعلهم 
أي   ،)"1951 "اتفاقية  بلفظ  يلي  ما  في  إليها  )يشار  الالجئين  بوضع  الخاصة   1951
مفادها  حقيقة  بســبب  ا  جزئيًّ المعتقد  هذا  تبلور  االضطهاد"()1(.  من  "خوًفا  وا  فرُّ من 
الالجئين  فئة  هم  األونــروا  عمل  نطاق  ضمن  الواقعين  الفلســطينيين  الالجئيــن  أن 
والحق  لالجئين.  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  تفويض  ضمن  تقع  ال  التي  الوحيدة 
من  مخرًجا  ل  تشــكِّ التفضيلية  المعاملة  تلك  أن  المقالة-  هذه  تقرره  ما  -وبحســب 
أن تقوض  لها  الالجئين، وال يمكن  أزمة  فيه  الذي ظهرت  التاريخي  السياق  مخرجات 

اإلنسان.  بحقوق  وللتمتع  للحماية  الفلسطينيين  الالجئين  استحقاق 

أزمة  حلِّ  إلى   1949-1948 إبَّــان  النكبة  أعقاب  في  المتحدة  األمــم  ســعت 
 .1951 اتفاقية  قبــل  ما  ماَثَلت  خاصة  اســتجابة  خالل  من  الفلســطينيين  الالجئيــن 
المتحدة  لألمم  التابعــة  التوفيق  لجنة  المتحدة  األمــم  ســت  أسَّ ذلك،  على  وترتيًبــا 
اإلسرائيلي-الفلسطيني  للنزاع  حل  على  بالتفاوض  وكلفتها  بالفلســطينيين  والخاصة 
ثبت  وعندما   .)1948 لســنة    ]3[  194 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  )قرار 
األونروا  وكالة  المتحدة  األمم  استحدثت  القريب،  المدى  على  السالم  إقرار  استحالة 
وغيرها  واإلغاثة  المســاعدة  لتقديم   )1949 لســنة   302 رقم  العامة  الجمعية  )بقرار 
إلى  الســعي  على  ا  عمليًّ اشــتمل  ما  وهو  التوفيق،  لجنة  لتفويض  الداعمة  المهام  من 

البلد  خارج  نفسه  يجد  شخص  هو  فالالجئ   ،1951 اتفاقية  من  1أ]2[  المادة  بأحكام  عماًل    )1(
الذي يحمل جنسيته أو -إذا كان بال دولة- جنسية البلد محل إقامته االعتيادية السابقة، وذلك 
"بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب ِعرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى 
فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية". االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، 28 من يوليو/تموز 
1951، األمم المتحدة، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الجزء 189، ص. 137 )يشار إليها 

فيما يلي بلفظ "اتفاقية 1951"(. 
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بداًل  الفلسطينيين  لالجئين  آخر"  "بطريق  حماية  الترتيبات  تلك  أنتجت  دائمة)1(.  حلول 
السامية  للمفوضية  األساسي  والقانون   1951 اتفاقية  إن  بل  حماية".  "بال  تركهم  من 
الحرب  اء  جرَّ أوروبا  من  الالجئين  على  أساًســا  بانطباقهما  االعتقاد  ســاد  -اللذين 
وأصبح  لالجئين)2(.  )الخاص(  نفسه  االستجابة  نظام  عن  تعبيًرا  كانا  الثانية-  العالمية 
في  الالجئين  أزمات  كل  مع  التعامل  في  المتبــع  العمل  إطاَر  النهاية  في  المرجعــان 
الخاص  الترتيب  صاحبهم  الذين  الفلســطينيين،  الالجئين  باســتثناء  الحديث،  العصر 
يكفل  الذي  القرار  باتجاه  المتحدة  األمم  أعضاء  من  العديد  دفع  معهم.  التعامل  في 
بالوضع  اعترفت  التي  العربية،  البلدان  السيما  الخاص،  العملي  اإلطار  هذا  استدامة 
من  النقيض  وعلى  مختلًفا.  حالًّ  بدوره  استلزم  الذي  الفلســطينيين  لالجئين  الخاص 
يزالون  ال  كانوا  ممن  األربعينات  أواخر  خالل  باألساس(  أوروبا  )من  الالجئين  معظم 
في  الفعلية  "اللجوء"  حالة  بالفعل  الفلسطينيون  الالجئون  ُمنح  اآلمنة،  البلدان  يدخلون 
لم  ذلك،  وعلى  األردن.  في  الجنسية  على  حصلوا  كما  والعراق،  ومصر  ولبنان  سوريا 
من  بالمنع  مهددين  يكونوا  ولم  وطنهم  خارج  اللجوء  حق  عن  يبحثون  الالجئون  يكن 
احتياجات  أما  منازلهم.  إلى  العودة  أرادوا  أنهم  هنالك  ما  غاية  بل  والطــرد  الدخــول 
"الترحيل  اليوم  تســميته  يمكن  ما  على  التفاوض  اســتلزمت  فقد  العاجلة  الحمايــة 
التي  واألصول  الممتلكات  حفظ  أيًضــا  اقتضي  ما  وهو  وكرامة"،  بســالمة  الطوعي 

وراءهم.  فوها  خلَّ

القانوني،  التكييف  بهذا   1951 واتفاقية  السامية  للمفوضية  األساسي  القانون  أقرَّ 
والحماية  المساعدة  على  الحاصلين  الالجئين  تستبعد   1951 اتفاقية  من  1د  فالمادة 

)1(  ُكلِّفت األونروا بتفويض مفاده تنفيذ برامج العمل الالزمة إلدماج الالجئين في اقتصادات البلدان 
المضيفة، وهو ما كان عنصًرا رئيًسا في حل دائم. تجلَّى منذ البداية أن األونروا لم تكن لتنهض 
بدور سياسي له صلة بالحلول، إذ لم يكن تفويضها ذا صفة سياسية حتى وإن حازت صالحيات 

كبيرة كان من المأمول أن تستغلها الوكالة لتحقيق غايات سياسية. 
 ،1951 اتفاقية  في  الواردة  المحددات  أزال   1951 باتفاقية  الملحق   1967 العام  برتوكول    )2(
ذلك  بخصوص  اإلنسانية.  لالحتياجات  استجابًة  تدريجيًّا  السامية  المفوضية  مهام  وتطورت 
وإلى  الالجئين  إلى  المقدمة  بالمساعدة  المتصل  المفوضية  تفويض  المفوضية،  انظر:  التطور، 

المعنيين اآلخرين، 3 يونيو/حزيران 2015. 
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-وهم  االتفاقية  في  المقررة  المزايــا  على  يحصلون  فال  أخرى  أمميــة  وكاالت  مــن 
على  كذلك  تنص  1د  المادة  من  الثانية  الجملة  لكن  ا)1(.  فعليًّ فلسطين-  من  الالجئون 
التوفيق  لجنة  )أي:  البديلة  الترتيبات  نطبق  لم  متى  االتفاقية  اختصاص  إلــى  هــم  ضمِّ
وضع  على  الباعث  النزاع  تســوية  قبل  عليهم  انطباقها  أصبح  أو  عليهم  واألونــروا( 
بين  التكرار  انعدام  من  التحقق  إلى  الشــارعون  ســعى  وبذلك  تامة.  تســوية  اللجوء 
لغيرهم  المقررة  بالترتيبات  قياًسا  الفلسطينيين  لالجئين  المقررة  المؤسســية  الترتيبات 
 1951 اتفاقية  انطباق  ضمان  الترتيبات  تلك  رامت  ذاته،  الوقت  فــي  الالجئين.  مــن 
حالًّ  الفلســطينيين  الالجئين  قضية  حل  قبل  وذلك  البديلة،  الترتيبــات  إجراء  حــال 
قانون  فإن  ذلك،  وعلى  الصلة)2(.  ذات  المتحدة  األمم  قرارات  مع  يتوافق  بما  ــا  نهائيًّ
من  الفلســطينيين  الالجئين  "تخلية  يقصدا  لم   1951 واتفاقية  للمفوضية  األساســي 
السامية  المفوضية  اختصاص  ضمن  يقعون  الفلســطينيين  الالجئين  إن  بل  الحقوق"، 
االستجابة  على  قائم  النظام  وذلك  البديل.  النظام  انقضاء  حال   1951 اتفاقية  ومزية 

الحماية")3(.  "استمرارية  ضمان  في  المتمثل  لالحتياج 

ا  شــرعيًّ اعتراًفا  بهم  معترف  الفلســطينيين  الالجئين  فإن  ســبق،  ما  على  بنــاء 
المتعلقة  الدولية  المنظومــة  في  القــوي  تأصيله  له  وضع  ذوي  الجئيــن  بوصفهــم 
لهم  مكفول  الوضع  وهذا  1)أ(2؛  المادة  بخالف  نــصٍّ  بمقتضى  وذلك  بالالجئيــن، 
يكون  الحين  ذلك  فحتى  تامة.  تسوية  إسرائيل(  )حيال  قضيتهم  تسوية  لحين  ديمومته 

تأسيسها  بعد  أخرى  أممية  وكالة  ُوجدت  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  مع  بالتزامن  أنه  الحق    )1(
الوكالة في  تأسست  إعمار كوريا.  المتحدة إلعادة  الالجئين: وكالة األمم  لمجموعة أخرى من 
1950، وُكلِّفت بتفويض شمل مهام من بينها تقديم اإلغاثة والمساعدة إلى الالجئين والمشردين 
في كوريا الجنوبية. وانتهت عمليات الوكالة في 1959: فكان كل الالجئين من كوريا الجنوبية 

بحلول ذلك التوقيت قد نالوا المساعدة في إيجاد حل دائم )أي: المواطنة في كوريا الجنوبية(. 
 UNHCR الوثيقة  انظر   ،1967 في  الذين أصبحوا الجئين  الفلسطينيين  1د على  المادة  تسري    )2(

GIP 13 )البند 5(، الفقرتين 9-8. 
)3(  الوثيقة UNHCR GIP 13، الفقرات 6 و12 و17. 
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ما  غرار  على  والحماية  التسجيل  بحق  مشــمولين  وأبناؤهم  الفلســطينيون  الالجئون 

المزمنة)1(.  اللجوء  مواقف  في  اآلخرين  الالجئين  مع  يحدث 

بالتأكيد  الالجئين  من  -ال  أحد  يكن  لم  لالجئين  الدولي  النظام  تأســس  عندما 

قضية  بأن  ليتنبأ   -194 رقم  العامة  الجمعيــة  وقرار   1951 اتفاقية  شــارعي  من  وال 

تقدم  إحراز  استحالة  تسببت  وقد  عاًما.   70 من  ألكثر  ستمتد  الفلســطينيين  الالجئين 

األونروا  أصبحت  حتى  فعليًّا  اللجنة  موات  إلى  التوفيق  للجنة  بالنسبة  المفاوضات  في 

"الجئي فلسطين" في  التعامل مع  المسؤولة عن  الوحيدة  الجهة  الستينات  منذ منتصف 

األونروا  عمليات  مجال  في  واإلغاثة  المساعدة  احتياجات  تطورت  األدنى.  الشــرق 

ظل  وفي  األونروا.  نفذتها  التــي  المهام  أنواع  في  الوضع  وكذلك  الوقــت،  بمــرور 

الفلســطينيين  الالجئين  لدى  الحماية  احتياجات  صــوت  أصبح  دائم،  حــل  انعــدام 

تقرره  لما  وفًقــا  بالتدريج  ا  علــوًّ أكثر  وغيرهــا-  األونروا  عمليــات  مجــال   -فــي 

المقالة.  هذه 

حول  متمحور  الفلســطينيين  الالجئين  حماية  بخصوص  الدائر  الجدل  معظــم 

انعدام  مع  بالتزامن  الكافيــة  الحماية  تقديم  عن  عاجــزة  األونروا  أن  مفادهــا  فكــرة 

الالجئين  أن  يعني  ما  لهم؛  حلول  على  التفاوض  على  قادرة  أممية  جهــة  أية  وجــود 

العائلة، يتماشى مع اإلجراءات  تلبيًة الحتياج حماية وحدة  تسجيل األونروا لألبناء واألحفاد،    )1(
التسجيل واإلحصاء والحماية ألبناء وأحفاد  إذ تتولى عمليات  السامية؛  المتبعة لدى المفوضية 
الالجئين في حاالت اللجوء المزمنة المماثلة. ويشمل ذلك 15 مليون الجئ بأنحاء العالم )ثلثي 
الجئي العالم(، وهم باألساس من أفغانستان وبوروندي والسودان والصومال وإريتريا والكونغو 
الديمقراطية وأنغوال وبوتان. وقد دعمت الجمعية العامة تسجيل األونروا للمواليد الجدد وطلبت 
إلى الوكالة تقديم خدمات إلى األطفال )التعليم( لمختلف أجيال الالجئين الفلسطينيين. انظر: 

ألبانيز، الحاشية 4 أعاله. 
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ظهور  ز  عزَّ التوفيق  لجنة  موات  أن  والحق  حل)1(.  بال  معضلة  في  عالقون  الفلسطينيين 
مع  تعاونها  وفي  األونروا  مهام  تطور  في  التأثير  أمكنها  الفلســطينيين  لحماية  تدابير 
النقاش  يقتضي  وما  الحماية.  استمرارية  على  الحرص  منطلق  من  وذلك  المفوضية، 
الفلســطينيين  لالجئين  بالنســبة  لالجئين  الدولي  للقانون  مفيد  معنى  إحقاق  بغرض 
تطور  وكيفية  بينها  فيما  والتعاون  الســامية  والمفوضية  باألونروا  المنوطة  األدوار  هو 
كانت  وإن  )حتى  اليومية  الحماية  تتيح  طرق  وفق  وممارسته  لالجئين  الدولي  القانون 
الالجئين  أن  حين  في  التوفيــق  لجنة  عمل  انقضاء  ثبوت  إن  أي  التحقيــق(.  بعيــدة 
أن  ينبغي  إنما  الدولي  القانون  مع  يتوافق  حلٍّ  إلى  احتياج  في  زالوا  ما  الفلســطينيين 
الفلســطينيين،  الالجئين  لحماية  المســتحدث  الحالي  النظام  تقوية  على  باعًثا  يكون 
على  يركز  أن  ينبغي  الدائر  الجدل  فإن  ثم،  ومن  النظام.  ذلك  إهمال  علــى  باعًثــا  ال 
المتحدة  األمم  لتفويض  انطبق-  حيثما  الســامية  -والمفوضية  األونروا  تفســير  كيفية 

مصلحتهم.  يحقق  بما  الفلسطينيين  الالجئين  بخصوص 

إلى  الفلسطينيين  الالجئين  يستبعد  -الذي  النظام  هذا  أن  يرون  والممارسين  المفكرين  بعض    )1(
المفوضية  إلى  المسند  الحماية  اختصاص  من  األقل(  على  األونروا  عمل  أماكن  )من  كبير  حدٍّ 
السامية والمقرر في اتفاقية 1951- قد جعل من الالجئين الفلسطينيين ضحية "فجوة الحماية" 
فجوات  رأب  "بديل"،  انظر:  التوفيق.  لجنة  عمل  انتهاء  منذ  السيما  مختلفة،  اعتبارات  وفق 
الحماية: كتاب بشأن حماية الالجئين الفلسطينيين في الدول الموقِّعة على اتفاقية 1951 الخاصة 
فبراير/شباط  بيت لحم،  الالجئين،  الفلسطينية وحقوق  اإلقامة  لمصادر  بديل  مركز  بالالجئين، 
2015 )الطبعة الثالثة، الطبعة األولى 2005(؛ أكرم، سوزان، "الالجئون الفلسطينيون ووضعهم 
36-51؛   )2002( JPS 31.3 ،"القانوني: الحقوق والسياسة والمالبسات من أجل حل عادل
لالجئين  العودة  حق  تنفيذ  أدوات  من  بوصفها  المؤقتة  "الحماية  تيري،  وريمبل،  سوزان  أكرم، 

الفلسطينيين"، بي تي إنترناشيونال إل جيه 22 )2004( 1. 
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توفير الحماية للفلسطينيين بوصفهم أشخاًصا عديمي الجنسية

ما زالت األغلبية العظمي من الفلسطينيين المشردين عديمة الجنسية وفق تعريف 
 ،)"1951 )"اتفاقية  الجنسية  عديمي  األشخاص  بوضع  الخاصة  االتفاقية  من   1 المادة 
لحين  أي  القانون)1(،  بحكم  الجنسية  عديمي  األشخاص  على  المنطبق  التعريف  وهو 
مصدًرا  الجنسية  عدم  يعتبر  الدولة)2(.  تلك  قوانين  وفق  دولة  ألية  "مواطنين"  اعتبارهم 
لمجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان كونه يؤثر في تمتع اإلنسان بالحقوق األساسية 
عدم  في  يكمن  المشــكلة  ُلبَّ  بأن  علًما  بالحقوق"()3(،  المطالبة  "حق  )أي:  األخرى 
عن  زاد  الذي  اإلســرائيلي  االحتالل  بســبب   1948 منذ  المصير  تقرير  حق  تحقيق 
تقرير  تحقيق  يجعل  ذلك  كل  فلسطين.  دولة  لقيام  المقترح  اإلقليم  في  عاًما  خمسين 

أسيًرا)4(.  الفلسطينية  الدولة  "مشروع"  بالتبعية  ويجعل  معلًقا،  للفلسطينيين  المصير 

المحتلة،  الفلسطينية  الفلسطينيين خارج األراضي  بين  الجنسية شائًعا  انعدام  يظل 

الجنســية  منح  الذي  الوحيد  العربي  البلد  هو  فاألردن  العربي،  العالــم  في  الســيما 

 ،)"1954 )"اتفاقية   ،1954 28 من سبتمبر/أيلول  الجنسية،  بوضع عديمي  الخاصة  االتفاقية    )1(
الديباجة )تاريخ السريان: 6 يونيو/حزيران 1960(، UNTS 117 360 )الرقم 5158(؛ وكذلك 
)"اتفاقية  الجنسية  انعدام  حاالت  تخفيض  اتفاقية  59؛   ،1988 السامية  المفوضية  قانون  في 

1961"( )تاريخ السريان: 13 ديسمبر/كانون األول UNTS 989 ،)1975، ص. 175. 
)2(  المادة 1 من اتفاقية 1954، رقم 32 أعاله. 

)3(  كارول إيه باتشلور، "األشخاص عديمو الجنسية: بعض الفجوات في الحماية الدولية"، الدورية 
الدولية لقانون الالجئين 7 )1995( 232. مارك مانلي ولتورا فان فاس، "بحث في حالة انعدام 

الجنسية"، دورية تيلبرغ لو ريفيو 19 )2014( 3، 5-4. 
الوطني  المجلس  إعالن  هي  الفلسطينية  الدولة  إلقامة  السعي  في  المهمة  األساسية  المراحل    )4(
الفلسطيني االستقالل في 1988، واالعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
1993-1995، ومسودة الدستور الفلسطيني الصادرة بتاريخ  1993، واتفاقات أوسلو في  في 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وترقية   ،2002 في  لفلسطين  األساسي  النظام  واعتماد   ،2003

وضع فلسطين لتصبح دولة غير عضو بصفة مراقب في 2012. 
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إليها  لجأ  التي  األخرى  العربية  البلدان  أما   .)1(
 1954 قبل  المشــردين  للفلســطينيين 

بعد  إليها  هاجروا  أو  والعراق(  مصر  وكذلك  وسوريا،  )لبنان   1948 في  الفلسطينيون 
الخليج  دول  )مثل  الخمسينات  في  النفطية  الطفرة  عقب  مؤهلة  عمالة  بوصفهم  ذلك 
على  المحافظة  بداعي  التجنيس  من  الالجئين  منعت  فقد  وغيرها(  والجزائر  وليبيــا، 
القانونية  )اإلقامة  الوضع  هذا  خطورة  كشــفت  الســنين،  مرِّ  وعلى  العودة.  في  حقهم 
الفلســطينية  الجاليات  ضعف  جنســية(  بدون  العمل  وتصاريح  القانوني  المكث  أو 
خالل  األصل  في  دون  )مشرَّ فلسطيني  ألف   700 من  أكثر  ُأبعد  العربية.  البلدان  في 
وما  الســبعينات  من  اعتباًرا  العربية  البلدان  من  وأبناؤهم(  هم   1967 في  أو   1948
التحرير  منظمة  تجاه  المضيفة  البلدان  اتجاهات  تغير  إلى  باألساس  ذلك  وَمَردُّ  بعدها، 
في  بما  واالضطهاد،  الصريح  التمييز  بينها  من  أخرى  أسباب  عن  فضاًل  الفلســطينية، 
خارج  اللجوء  طالبي  الفلسطينيين  عدد  زال  وما  الحرب)2(.  سياق  في  حدث  ما  ذلك 
تمدًدا  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  تمدد  كيفية  يثبت  ما  وهو  يتزايد،  األوسط  الشرق 

األوسط.  الشرق  نطاق  خارج  كبيًرا 

المصير  تقرير  حــق  تحقيق  لعدم  القانونية  التبعــات  بخصــوص  االلتبــاس  إن 
انعدام  أمد  وطول  سيادة(  ذات  مستقلة  كاملة  دولة  قيام  خالل  من  )أي  للفلسطينيين 
وعلى  الدولي.  القانون  مقتضى  حسب  الحق  إنكار  إلى  يؤدي  ما  غالًبا  فيهم  الجنسية 
مراقب  دولة  مرتبة  إلى  فلســطين  لوضع  العامة  الجمعية  ترقية  فإن  الخصوص،  وجه 

ويسري  األردنية،  الجنسية  يحمل  األردن  في  الفلسطينية  األصول  ذوي  األشخاص  كل  ليس    )1(
ذلك على من وصل بعد 1954 )سنَة َسنِّ قانون المواطنة والجنسية في األردن(. ومن الحاالت 

الحساسة من يسمون "بالغزاويين السابقين"، الذين نزحوا إلى األردن من قطاع غزة في 1967. 
الفدائيين  بين  الحرب  )بعد   1970/1969 في  األردن  من  الفرار  على  الفلسطينيون  ُأجبر    )2(
الفلسطينيين والجيش األردني المعروفة باسم "أيلول األسود"(؛ وغادر 100 ألف لبنان في سياق 
الحرب األهلية بين 1975 و1990 فيما استمر آخرون كثر في الفرار تحت أجواء يعمها التمييز 
وانعدام الفرص؛ وغادر نحو 400 ألف فلسطيني الكويت باألساس وغيرها من دول الخليج في 
في  للكويت  العراقي  الغزو  إدانة  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  سكوت  عقب   1991/1990
1990؛ وغادر نحو 30 ألف فلسطيني ليبيا في 1994-1995 عندما احتج العقيد القذافي على 
اتفاقات أوسلو؛ وغادر ما بين 35 ألف و60 ألف فلسطيني العراق منذ حرب العام 2003؛ وغادر 

نحو 120 ألف فلسطيني سوريا في 2011. 
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الغربية  البلدان  في  اللجوء  حق  صالحيات  بعض  من  عزز  قد   2012 في  عضو  غير 
أساس  على  اللجوء  بوضعية  الفلسطينيين  مطالبة  نحو  اتجاهها  البلدان  تلك  تغير  حتى 
إلى  منه  كبير  جانب  في  ذلك  ويستند  فلسطين)1(.  دولة  في  مواطنون  الفلسطينيين  أن 
ويتأكد  كاملة.  إقامة  المصير  تقرير  في  أقاموا حقهم  قد  الفلسطينيين  أن  مفاده  فهم  سوء 
فلسطين  دولة  أن  إال  الماضي  في  ذلك  مناقشة  من  الرغم  على  أنه  مفادها  بحقيقة  ذلك 

للمواطنة.  قانوًنا  اآلن  حتى  تقر  لم  التشكل  في  اآلخذة 

كاماًل  تحقيًقا  المصير  تقرير  حققوا  قد  الفلســطينيين  بأن  المغلوط  االعتقاد  إن 
ال  كونها  الجنسية)2(،  انعدام  بشأن  السامية  للمفوضية  الرســمية  باإلحصاءات  مدعوم 
العشرة  السنوات  حملة  من  أيًضا  مســتبعدون  والفلسطينيون  الفلسطينيين)3(.  تشــمل 
 .)4(

 2014 عام  المفوضية  أطلقتها  التي  الحملة  وهي  ا،  عالميًّ الجنســية  انعدام  إلنهاء 
والجنسية  المصير  تقرير  لقضية  حول(  السائد  )وااللتباس  السياسي  البعد  إلى  وبالنظر 
الفلسطينيين  باعتبار  واضح  قانوني  اعتراف  وجود  المهم  فمن  للفلسطينيين،  بالنســبة 
جنسية  أكانت  دولة، سواء  جنسية  اكتسابهم  يوم  وحتى  القانون  بحكم  الجنسية  عديمي 

آخر. بلد  أي  جنسية  أم  المستقلة  فلسطين  دولة 

الفلسطينيين من طالبي اللجوء حماية إضافية.  إذا سمحت الظروف، فمن الممكن منح هؤالء    )1(
غير أن هذا ال يكفل التمتع بكل الحقوق وفق اتفاقية 1951. لمزيد من المعلومات، انظر: ألبانيز 
اللجوء  وطالبو  الفلسطينيون  )الالجئون   2 القسم   ،5 الفصل  أعاله(،   20 )الحاشية   وتاكنبرغ 

في أوروبا(.
بة  1997 عن المفوضية السامية ويرد فيه أن انعدام الجنسية من العوامل المركَّ تقرير صادر في    )2(
إنسانية،  خطة  األلم:  الجئي  حالة  السامية،  المفوضية  الفلسطينيين.  الالجئين  لضعف  المسبِّبة 

197، 11. أخفقت تقارير أخرى بشأن انعدام الجنسية بالعالم في بلوغ مبلغ التقرير المذكور. 
)3(  تقارير المؤتمر الصحفي بشأن إطالق حملة "لي انتماء" إلنهاء انعدام الجنسية، طالع المفوض 
السامي لالجئين حينها، أنطونيو غوتيريش، الذي أفاد بأن تلك الحملة لم تأخذ الفلسطينيين في 
الحسبان ألن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعترفت بفلسطين دولًة، مضيًفا أن "هذا الموقف 
هآرتس،  في  وارد  االقتباس  الفرنسية،  األنباء  وكالة  تقارير  وفق  سياسيًّا"،  "موقًفا  اقتضى  بعينه" 
الثاني  4 نوفمبر/تشرين  الفلسطينيين"،  تنبذ  انعدام الجنسية  المتحدة للقضاء على  "حملة األمم 

2014 ]مصدر إلكتروني[. 
)4(  المفوضية السامية، "خطة العمل العالمية للقضاء على انعدام الجنسية"، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 

 .2014
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حقوق اإلنسان بوصفها أدوات حماية مهمة

الالجئين  من  كثير  يواجهه  الذي  الغالب  في  المســتقر  غير  القانوني  الوضع  إن 
الحالي.  نزوحهم  يعزز  ما  أحياًنا  بل  وفقرهم،  تهميشــهم  في  يســهم  الفلســطينيين 
الدولي  القانوني  المرجــع  بوصفها  الدوليــة)1(،  اإلنســان  حقوق  معاهدات  ولعــل 
لالجئين  خصوًصا  أكبر  حماية  نطاق  تقدم  الســريان،  من  األوســع  النطاق  صاحب 
اتفاقية  أو   1951 اتفاقيــة  على  بعد  تصادق  لــم  بلدان  في  المقيميــن  الفلســطينيين 
أساس  على  التمييز  من  الحماية  الدولية  اإلنسان  حقوق  معاهدات  تســبغ  إذ  1954؛ 
الوصول  تعزز  كما  السياســي،  أو  الديني  االنتماء  أو  الجنســية  أو  الحالة  أو  الهوية 
الموسعة  الحماية  وهذه  واالجتماعية.  والسياســية  واالقتصادية  المدنية  الحقوق  إلى 
حدَّ  احتياجاتهم  بتجــاوز  المرتبطة  المزمنة  اللجوء  ســياقات  في  لالجئين  ضروريــة 
ومصر،  لبنان  في  طويلة  مــدًدا  مقيمين  ظلوا  الذين  الفلســطينيين  مثل  أي  الكفــاف، 
الدول  على  يفرض  اإلنســان  لحقوق  الدولي  القانون  أن  كما  العربية.  الجزيرة  وفي 
ليصبح  الطفل  كان  إذا  الميالد  عند  الدولة  إقليم  في  المولودين  لألطفال  الجنسية  منح 
اللجوء  حق  نفسه  القانون  يكفل  كما  الدولة)2(.  جنسية  منحه  عدم  حال  الجنسية  عديم 
الفلســطينيون  فيها  يتعرض  التي  األماكن  في  وذلك  العادلة،  والمحاكمة  القضاء  إلى 
فلسطينيين،  لكونهم  إال  لشيء  ال  واالنتهاكات  المعاملة  ســوء  من  جســيمة  لحاالت 

السريان:  )تاريخ   1966 16 ديسمبر/كانون األول  المدنية والسياسية،  للحقوق  الدولي  العهد    )1(
23 مارس/آذار 1979(، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الجزء 999، 171. العهد الدولي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 16 ديسمبر/كانون األول 1966 )تاريخ السريان: 3 
يناير/كانون الثاني 1976(، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الجزء 993، 3. اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 21 ديسمبر/كانون األول 1965 )تاريخ السريان: 4 يناير/
كانون الثاني 1969(، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الجزء 660، 195؛ اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 18 ديسمبر/كانون األول 1979، )تاريخ السريان: 3 سبتمبر/
أيلول 1981(، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، الجزء 1249، 13. اتفاقية مناهضة التعذيب 
10 ديسمبر/كانون  المهينة،  أو  القاسية أو غير اإلنسانية  العقوبة  أو  المعاملة  وغيره من ضروب 
األول 1984 )تاريخ السريان: 27 يونيو/حزيران 1987(، مجموعة معاهدات األمم المتحدة، 

الجزء 1465، 85. 
المقالة  المتحدة في تاريخ كتابة  الدول األعضاء في األمم  7. كل  المادة  اتفاقية حقوق الطفل،    )2(

قة على االتفاقية باستثناء الواليات المتحدة.  مصدِّ
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الدولي  القانون  بمقتضى  القســرية  اإلعادة  عدم  حظر  ويعضد  يؤكد  القانون  إن  بــل 
 ،1948 في  دوا  ُشرِّ الذين  الفلســطينيين  مشــكالت  من  هذه  تكن  لم  ربما  لالجئين. 
الالحقة،  الســنوات  في  منهم  للمشــردين  بالنســبة  متفاقمة  مشــكلة  أضحت  لكنها 
كفيل  اإلنســان  لحقوق  الدولي  القانون  إن  األلفية)1(.  من  األول  العقد  منذ  الســيما 
السنوات  شهدت  فمثاًل:  الفلسطينيين،  والالجئين  بالفلسطينيين  المرتبطة  الثقافة  بتغيير 
المعنية  الهيئات  قيام  اإلنسان-  لحقوق  الدولي  القانون  إلى  -استناًدا  الماضية  القليلة 
الالجئين  حقوق  تعزيز  في  باإلسهام  الخواص  والمقررين  المتحدة  األمم  بمعاهدات 
أوروبا  في  المعاهدات  تلك  على  عة  الموقِّ الــدول  مختلف  تلقى  وقد  الفلســطينيين. 
لها  يتعرض  ما  كثيًرا  التي  التمييزيــة  المعاملة  إلى  تشــير  توصياٍت  العربية  والمنطقــة 
تلك  لتصحيح  تدابير  اتخاد  الهيئات  وتلــك  المقررون  هؤالء  وطلب  الفلســطينيون، 
الفلســطينيون  يلقاها  التي  التمييزية  المعاملة  هي  النقاش  موضوع  والحالة  المثالب. 
من  أجيال  ثالثة  تعرض  حيث  لبنان  في  مثاًل  الحال  هي  كما  البلــدان،  من  عدد  فــي 
التمتع  ذلك  في  بما  األساسية،  لحقوقهم  جسيمة  النتهاكات  -وغيرهم-  الفلسطينيين 
وحقوق  االجتماعي،  واألمان  العمل،  في  والحق  المعيشــة،  من  مناسبة  بمســتويات 
من  مختلفة  ألشكال  فلسطينية  أصول  من  أشــخاص  تعرض  األردن  وفي  األطفال)2(؛ 

ين جماعيًّا تعرضوا لقيود بل ولإلعادة القسرية في عدد من الحاالت:  )1(  كثير من الفلسطينيين الفارِّ
الحرب  قته  مزَّ الذي  العراق  من  ولبنان(؛  مصر  )في  ليبيا  من   1995/1994 عام  الطرد  بعد 
بعد 2005 )في األردن وسوريا من قبل(؛ من سوريا التي مزقتها الحرب عقب 2011 )مصر 

واألردن خصوًصا(. 

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الملحوظات الختامية بشأن التقرير    )2(
الدوري الثاني عن لبنان، وثيقة األمم المتحدة رقم E/C.12/LBN/CO/2، 24 من أكتوبر/
التقريرين  بشأن  الختامية  الملحوظات  اتفاقية سيداو،  25-26؛  الفقرتان   ،2016 األول  تشرين 
CEDAW/C/LBN/CO/4- المجمعين الرابع والخامس عن لبنان، وثيقة األمم المتحدة رقم
5، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الفقرة 40؛ لجنة حقوق اإلنسان، "تقرير فريق العمل المعني 
باالستعراض الدوري العالمي، لبنان، وثيقة األمم المتحدة رقم A/HRC/31/5، 22 ديسمبر/
 132.211 و132.203  و132.167،   132.16،132.40 الفقرات   ،2015 األول  كانون 

و132.215. 
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حاالت  في  أيًضا  ى  تجلَّ ما  وهو  األردنية)1(،  الجنسية  حملهم  من  الرغم  على  التمييز 
الفلسطينية)2(؛  األصول  ذوي  األردنيين  من  كثير  من  ا  تعسفيًّ ســحًبا  الجنسية  لســحب 
وال  الفلســطينيين  الالجئين  على   1951 اتفاقية  تطبيق  الحكومة  ترفض  مصر  وفــي 
وفي  وحمايتهم)3(.  الفلســطينيين  مســاعدة  إزاء  الســامية  المفوضية  بتفويض  تعترف 
قانون  من  االســتفادة  في  للتمييز  فلســطينية  أصول  من  أشــخاص  يتعرض  العراق، 
ســوريا  وفي  إثنية))(؛  دوافع  ذات  وانتهاكات  عنــف  حاالت  وواجهــوا  الجنســية)4(، 
كثيًرا  الفلســطينيين  الالجئين  مخيمات  تعرضت   2011 منذ  العنف  فيها  اندلع  التــي 

التطبيق  بشأن  تقارير  "من  قلقها  عن  العنصري  التمييز  على  القضاء  لجنة  أعربت   ،2014 في    )1(
 ،CERD/C/JOR/CO/13-17 ،الفلسطينيين الالجئين  الجنسية على  لقانون  المتساوي  غير 
المولودين  لألطفال  الجنسية  اكتساب  استحالة  بخصوص   .12 الفقرة   ،2012 أبريل/نيسان   4
المجمعين،  التقريرين  بشأن  الختامية  الملحوظات  الطفل،  انظر لجنة حقوق  أردنيين،  آلباء غير 
يوليو/  8  ،CRC/C/JOR/CO/4-5 المتحدة  األمم  وثيقة  األردن،  عن  والخامس،  الرابع 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنية  اللجنة  26؛   ،15 الفقرتان   ،2014 تموز 
األردن،  عن  عشر  السابع  إلى  عشر  الثالث  من  المجمعة  التقارير  بشأن  الختامية  الملحوظات 
وثيقة األمم المتحدة رقم CERD/C/JOR/CO/13-17، 4 أبريل/نيسان 2012، الفقرة 12. 
بالحقوق  المعنية  اللجنة  انظر  العامة،  والحياة  العامة  المهن  في  المشاركة  في  التمييز  بخصوص 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الملحوظات الختامية بشأن التقارير المجمعة من الثالث عشر 
 4  ،CERD/C/JOR/CO/13-17 رقم  المتحدة  األمم  وثيقة  األردن،  عن  عشر  السابع  إلى 
أبريل/نيسان 2012، الفقرة 13. بخصوص إتاحة التوظيف في القطاع العام وقوات األمن، انظر 

CERD/C/JOR/CO/13-17، 4 أبريل/نيسان 2012، الفقرة 13. 
وثيقة  األردن،  عن  الثالث  الدوري  التقرير  بشأن  الختامية  الملحوظات  التعذيب،  مناهضة  لجنة    )2(
األمم المتحدة رقم CAT/C/JOR/CO/3، 29 يناير/كانون الثاني 2016، الفقرتان 16 و24؛ 
لجنة مناهضة التعذيب، الملحوظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني عن األردن، وثيقة األمم 
الطفل،  حقوق  لجنة  24؛  الفقرة   ،2010 مايو/أيار   25  ،CAT/C/JOR/CO/2 رقم  المتحدة 
وثيقة  األردن،  عن  والخامس  الرابع  المجمعين  الدوريين  التقريرين  بشأن  الختامية  الملحوظات 

األمم المتحدة رقم CRC/C/JOR/CO/4-5، 8 يوليو/تموز 2014، الفقرتان 25 و56. 
 ،2016 الثاني  يناير/كانون   6  ،CEDAW/C/EGY/CO/17-22 المتحدة رقم وثيقة األمم    )3(

الفقرة 25)د(. 
)4(  الوثيقة رقم PCERD/C/IRQ/CO/15-21، الفقرة 17. 

العراق، وثيقة  الخامس عن  الدوري  التقرير  الختامية بشأن  الملحوظات  لجنة حقوق اإلنسان،    )5(
األمم المتحدة رقم CCPR/C/IRQ/CO/5، 3 ديسمبر/كانون األول 2015، الفقرة 23. 
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بينهم  من  اآلالف  مئات  فتشرد  واالنتهاكات،  العنف  بأعمال  المباشــر  لالســتهداف 
أكثر  الدولية  المعاهدات  عن  المنبثقة  الهيئات  أصبحت   ،2012 العام  وبعد  أطفال)1(. 
في  الصراع  من  ين  الفارِّ الفلسطينيين  واألطفال  العائالت  ضد  التمييز  رصد  في  يقظة 
األردن  في  الترحيل  أو  الطرد  أو  الدخول  رفض  واجه  منهم  كثيًرا  بأن  علًما  ســوريا، 
إعادة  بســبب  بلغاريا  لدى  الهيئات  تلك  تدخلت   ،2016 العام  وفي  ولبنان.  ومصر 
لدى  للتعذيب  تعرضهم  بشأن  أخبار  وَســَرت  لبنان؛  من  الفلســطينيين  اللجوء  طالبي 
بمعاملة  الهيئات  تلك  جانــب  من  المتزايد  االهتمام  أن  غير  لبنــان)2(.  إلى  عودتهــم 
هو  إنما  توصيات  من  يتبعه  وما  وخارجها  العربية  المنطقة  في  الفلسطينيين  الالجئين 
الحكومات  سياسة  في  تؤثر  أن  استغالُلها-  َحُسن  -حال  شأنها  من  وتوصيات  اهتمام 

المحلية.  التشريعات  في  بل  وممارساتها، 

أيًضا  يتيح  أن  شــأنه  من  اإلنســان  لحقوق  الدولي  القانون  تطور  فإن  ثم،  ومن 
قضية  تبرز  وهنا  الفلســطينيين:  لالجئين  ســلًفا  المكفولة  للحقوق  أكبر  حماية  توفير 
فلسطين  الجئي  عودة  لحق  القانوني  األساس  فإن  استنتاجه،  سلف  وكما  العودة.  حق 
)1948( إلى منازلهم في إسرائيل الحالية إنما ينبع من القانون الدولي حسب أحكامه 
اإلنســاني  القانون  من  مجتمعة  أحكام  مجموعة  من  وتحديًدا   ،1947 في  الســارية 
المؤثَّمة  األفعال  عن  الدولة  مســؤولية  وأعراف  الهاي  الئحة  -أي  العرفي  الدولــي 
صائغو  المفهوم  حسب  به  اهتدى  )الذي  العودة  لحق  القانوني  األساس  وهذا  ا.  دوليًّ
تحظر  -التي  الرابعة  جنيف  بمعاهــدة  أيًضا  تعزز   )194 رقم  العامة  الجمعيــة  قــرار 
القوة(  من  ذاته  )بالقدر  منها-وكذلك   49 المادة  في  القســري  النزوح  مطلًقا  حظًرا 
اإلعالن  من   13 المادة  إلــى  واســتناًدا  والسياســية.  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

لجنة القضاء على التمييز العنصري، الملحوظات الختامية بشأن التقارير الدورية المجمعة من    )1(
CERD/C/IRQ/ الخامس عشر إلى الحادي والعشرين عن العراق، وثيقة األمم المتحدة رقم

CO/15-21، 22 سبتمبر/أيلول 2014، الفقر 18 )أ( والفقرة 18 )ب(. 
عن  والرابع  الثالث  المجمعين  التقريرين  بشأن  الختامية  الملحوظات  الطفل،  حقوق  لجنة    )2(
فبراير/  9  ،CRC/C/SYR/CO/3-4 المتحدة رقم السورية، وثيقة األمم  العربية  الجمهورية 

شباط 2012، الفقرتان 73 و75. 
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صياغته()1(،  في  شك  بال  فلسطين  أحداث  أسهمت  )الذي  اإلنســان  لحقوق  العالمي 
إليه)2(.  والعودة  الوطن  مغادرة  في  الحق  تصوغ  المذكور  العهد  من   12 المــادة  فــإن 
ليوضح  اإلنســان  حقوق  لجنة  جانب  من  ذاته  العهد  من   12 المادة  تفســير  أن  كما 
تجاه  منه،  المنتظرة  الحماية  وبخصوص  العرف،  هذا  صلــة  وثاقة  بخصوص  الكثيــر 

الفلسطينيين)3(. الالجئين 

لجنة مناهضة التعذيب، الملحوظات الختامية بشأن التقريرين المجمعين الرابع والخامس عن    )1(
 ،2011 بلغاريا، وثيقة األمم المتحدة رقم CAT/C/BGR/CO/405، ديسمبر/كانون األول 
للدول  السادس  الدوري  التقرير  التعذيب،  مناهضة  لجنة  انظر  الحالة،  لمتابعة  16)هـ(.  الفقرة 
 ،CAT/C/BGR/6 األعضاء الذي يحين تقديمه في 2015، بلغاريا، وثيقة األمم المتحدة رقم

12 فبراير/شباط 2016، الفقرة 138. 
)2(  خالل عملية صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مثاًل، نظرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة 
بنش  تقديمية من جانب رالف  فلسطين، شاملة عروًضا  الموقف في  بشأن  التقارير  في عدد من 
ورافايل  برنادوت(،  فولك  الكونت  اغتيال  بعد  الوسيط  بأعمال  القائم  صفة  يومها  حمل  )الذي 
وتبعات  اإلنسانية  األزمة  بشأن  الكوارث،  من  لإلغاثة  المتحدة  األمم  مشروع  مدير  سيلنتو، 
األول  أكتوبر/تشرين   20 المئة،  بعد  الثامن  االجتماع  الثالثة،  اللجنة  انظر  الجماعي.  الخروج 
 .206  ،1948 األول  أكتوبر/تشرين   21 المئة،  بعد  التاسع  واالجتماع   ،198-194  ،1948
انظر: تيري ريمبل، "حق العودة": صياغة الفقرة 11 من القرار رقم 194 )3(، 11 كانون الثاني/

ديسمبر 1948، كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي )قيد الطبع(. 
2 نوفمبر/ 12 )حرية الحركة(،  27، المادة  البيان العام رقم   –  ICCPR لجنة حقوق اإلنسان،    )3(
الفقرات  انظر   ،)4(12 المادة   .9 1/الملحق  CCPR/C/21 ،1999/ اإلصدار  الثاني  تشرين 

 .21-19
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املناصرة القانونية أداَة حماية جوهرية: تداعياتها ىلع الالجئين 
الفلسطينيين واألونروا

العديد  برهن  وقد  طويلة.  عقود  منذ  أعاله  المذكورة  واألطُر  المعاييُر  ُوضعــت 
وبينما  الفلســطينيين)1(.  بالالجئين  الوثيقــة  صلتها  على  والممارســين  العلماء  مــن 
الدولي  القانون  إخضاع  أن  إال  تنفيذها،  دون  الحيلولة  في  السياسية  العوامل  استمرت 
وهناك  الدولي.  القانون  سمات  من  ثابتة  أو  متوطنة  سمة  ليس  السياسية  لالعتبارات 
الدولي  للقانون  العنان  إيقاف هذا اإلخضاع وإطالق  سبيالن على األقل للمساعدة في 
االستراتيجية  المناصرة   )1 وهما:  أال  الفلســطيني،  الشــعب  العدالة  مصلحة  لخدمة 

المبادئ. إلى  استناًدا  السياسات  وضع  و2( 

قضية  تاريخ  في  واضًحا  تجــذًرا  متجذرة  القانونية  المناصرة  تكــون  أن  والبــد 
لتهجير  الجذرية"  "األســباب  )أي  نتها  مكَّ التــي  والعوامل  الفلســطينيين  الالجئيــن 
أن  وينبغي  هذا.  يومنا  حتى  الممتدة  وآثارها  و1967(،   1948 عامي  الفلســطينيين 
الالجئين  الدولي وقت ظهور قضية  القانون  اه  تبنَّ الذي  الموقف  المناصرة  تلك  توضح 
تهجير  أصول  لتوثيق  ُبذلت  الذي  المضنية  الجهــود  من  الرغم  وعلى  الفلســطينيين. 
علماء  به  قام  الذي  والعمل  للفلسطينيين،  الشــفوي  التاريخ  مدار  على  الفلســطينيين 
تكتنف  التي  المغلوطة  المعلومات  من  هائاًل  ا  كمًّ ثمة  أن  إال  كذلك،  المتحدة  األمم 
أية  يعرقل  وهذا  للفلسطينيين،  األصلي  بالتهجير  الصلة  ذات  والمسؤوليات  الحقائق 
إلى  الرامية  الجهود  ي  ويغــذِّ بل  الفلســطينيين،  الالجئين  قضية  لمعالجة  محــاوالت 

وتفصياًل. جملة  رفضها 

)1(  من بين آخرين: سوزان م. أكرم، "الالجئون الفلسطينيون ووضعهم القانوني: الحقوق، والسياسة، 
-36  :)2002 3 31، العدد  واآلثار المترتبة على الحل العادل"، )مجلة الدراسات الفلسطينية 
51؛ عاصم خليل، "الالجئون الفلسطينيون في الدول العربية: النهج القائم على الحقوق". مركز 
مايكل  )2009(؛   08/2009 البحثي   CARIM تقرير  المتقدمة،  للدراسات  شومان  روبرت 
كاجان، "هل ثمة ثغرة في الحماية حًقا؟: دور األونروا تجاه الالجئين الفلسطينيين"، المسح ربع 
السنوي لالجئين 28.2-3 )2009( 511-30؛ جاد شعبان وهالة غطاس وريما حبيب وسري 
االجتماعي  "المسح  نعماني،  ونادية  سيفرت  وكارين  سلطي  ونسرين  صهيون  ونادين  حنفي 

واالقتصادي لالجئين الفلسطينيين في لبنان"، الجامعة األميركية في بيروت 8 )2010(.
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منظور  من  الفلســطينيين  الالجئين  قضية  تأطير  )ُيعاد(  أن  كذلك  المهــم  ومــن 
األمنية.  أو  السياســية  االعتبارات  ناحية  من  ال  الدولي  القانون  يمنحها  التي  الحقوق 
ودائمة  عادلة  حلول  إليجاد  والسعي  اليومية  بالحماية  يتعلقان  أثران  له  سيكون  فهذا 
على  الفلســطينيين  على  بالتركيز  سيســمح  أنه  األول  األثر  الفلســطينيين.  لالجئين 
الحقوق  على  عالوة  يوميــة،  وتطلعات  احتياجات  من  لهم  وما  الفــردي  المســتوى 
إلى  يقود  أن  شــأنه  من  وهذا  الجماعي،  المســتوى  على  الوطنية  بقضيتهم  المتصلة 
في  يتلقونها  التــي  والمعاملة  الفلســطينيين  ألوضاع  وتحســين  وتقييم  أفضل  فهــم 
إقامتهم  كانت  سواء  الحاضر،  الوقت  في  فيها  يقيمون  التي  والبلدان  المناطق  مختلف 
كالجئين  إما  حقوقهم  على  الحصول  في  سيســاعدهم  إنه  بل  ذلك.  غير  أم  اختيارية 
كآدميين  فحقوقهم  وإال  بالحماية،  مشــمولين  أشخاص  أو  جنسية  بال  أشــخاص  أو 

التقديرات. أقل  على 

تقرير  في  التاريخي  حقهم  انتفاء  للفلســطينيين  الكريمة  الحياة  تأمين  يعنــي  وال 
الوضعية  تحديد  فــي  والتمييز  "االســتثنائية"  إن  بل  بالدهم.  إلى  والعــودة  المصيــر 
الذي  المجتمع  في  المســاهمة  من  األفراد  يحرم  ال  الفلســطينيين  لالجئين  القانونية 
السياسي  مستقبلهم  تشكيل  على  كذلك  القدرة  يســلبهم  وإنما  فحسب،  يســتضيفهم 
فرصة  على  الحصول  في  ا  حقًّ فلسطيني  الجئ  لكل  أن  حين  في  شعوبهم)1(،  ومستقبل 
إقامته. النظر عن محل  األساسية بصرف  اإلنسان  بحقوق  تمتعه  بذلك من خالل  للقيام 

ُتترجم  أن  يجب  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  في  الحقوق  أولوية  إرساء  إعادة  إن 
الالجئين  لشــؤون  الســامية  المتحدة  األمم  ومفوضية  األونروا  بين  ز  معزَّ تعاون  إلى 
أن  الممكن  ومن  الفلسطينيين.  لالجئين  الفعالة  الحماية  اســتمرارية  ضمان  أجل  من 
إزاء  األونروا  مسؤولية  توضيح  يلي:  ما  األونروا،  عمليات  نطاق  ضمن  ذلك،  يشمل 
بالفعل  المســجلين   1948 العام  الجئي  إزاء  )وليس  الفلســطينيين  الالجئين  جميع 

)1(  كاغان، م، "االنحدار )النسبي( لالستثنائية الفلسطينية ونتائجها على دراسات الالجئين في الشرق 
األوسط"، مجلة دراسات الالجئين 22، العدد 4 )2009(: 438-417.
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األونروا  تعتبرها  التي  الحماية  قضايا  دراســة  على  عالوة  فحســب()1(،  األونروا  لدى 
والخدمات  واإلغاثة  والصحة  )كالتعليم  األساســية  وخدماتها  برامجها  نطاق  خارج 
هويتهم  وتحديد  الالجئين  تســجيل  انعدام  يؤدي  المثال،  ســبيل  على  االجتماعية(. 
الموازنات  وضع  من  بــدًءا  بالحماية،  المتعلقة  التحديات  مــن  عدد  إلى  وتوثيقهــم 
ذلك،  جانب  وإلى  لذلك.  الحاجة  دعت  إذا  عنهــم  نيابة  التدخل  إلى  بهم  الخاصــة 
حاالت  في  القانونية  والمساعدة  التدخل  إلى  األحيان  من  كثير  في  الالجئون  يحتاج 
التمييز  ألنماط  والتعرض  بالعدالــة  التمتع  وعدم  التعســفيين،  واالحتجاز  االعتقــال 

األونروا.   في  َبعُد  ر  ُتطوَّ لم  الحمائية  الوظيفة  وهذه  الصارخة؛ 

ومعنى  أصول  بتوضيح  الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  تعهدت 
تفســير  )مثل   1951 العام  اتفاقية  بموجب  الفلســطينيين  بالالجئين  الخاصة  الترتيبات 
مع  أفضل  بشكل  التعامل  على  اللجوء  وســلطات  أنظمة  سيســاعد  وهذا  1د(،  المادة 
مفهوم  المفوضية  ف  تعــرِّ حين  وفي  معهم.  يتواصلون  الذين  الفلســطينيين  الالجئيــن 
الجنسية  عديمي  الفلسطينيين  وضع  توضيح  فإن  حدة،  على  حالة  لكل  الجنسية  انعدام 
تبني  حالة  وفي  السياسات(.  )ووضع  بالحماية  تتعلق  مهمة  تداعيات  له  يكون  أن  يمكن 
شك  فال  الفلسطينيين،  لالجئين  الجنسية  انعدام  قضية  بشــأن  واضًحا  موقًفا  المفوضية 
لهذه  القانوني  للوضع  العام  التعقيد  مدى  فهم  على  الوطنية  السلطات  سيساعد  هذا  أن 

المناسبة. الحماية  مستويات  ومنحها  الفئة 

الفلســطينيين  الالجئين  حماية  كيفية  تحديد  أن  في  فيتمثــل  الثاني  األثر  وأمــا 
بالحلول  المتعلقة  المناقشــات  في  تقدم  إلى  يقود  أن  يمكن  الدولي  القانون  بموجب 
هو  المنظور  المدى  على  بأهمية  يحظى  الذي  األمر  أن  حين  وفي  والدائمة.  العادلــة 
ا،  حاليًّ تواجهها  التي  الوجودية  التهديدات  ظل  في  األونروا  بقاء  تأمين  إلــى  الحاجــة 
وهذا  السياسية.  الحلول  عن  بدياًل  تكون  أن  ينبغي  ال  اإلنســانية  المســاعدات  أن  إال 

)1(  ثمة عدد من الجئي العام 1948 غير مسجلين لدى األونروا، سواء كالجئين أو لتلقي الخدمات 
فقط. وهناك أيًضا الجئو العام 1967 )"النازحون"( الذين يعاَملون معاملة مختلفة على الرغم من 
أنهم ال يختلفون في شيء -في نظر القانون الدولي- عن أولئك الذين نزحوا في العام 1948؛ 

وهؤالء الالجئون قد يتلقون خدمات األونروا على الرغم من أنهم غير مسجلين لديها.
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الالجئين ودعم  لخدمة  انتهاجها  لألونروا  يمكن  التي  األساليب  دراسة ألفضل  يتطلب 
بها)1(.  المنوط  اإلنســاني  الدور  عن  وبعيًدا  الطوارئ  حاالت  غير  في  حتى  حقوقهم 
لحلول  التوصل  لها  يخوِّ تفويًضا  األونروا  امتالك  عدم  بشــأن  ُيثار  كبير  جدل  وهناك 
اآلخرين،  )السياســيين(  الفاعلين  عاتق  على  تقع  المســؤولية  تلك  إن  حيث  دائمة؛ 
به  تضطلع  الذي  السياسي  غير  الدور  مع  يتعارض  ســوف  االتجاه  هذا  في  والســعي 
تسوية  لمحاولة  رئيس  بدور  يقومون  الفاعلين  من  كثيًرا  أن  من  الرغم  وعلى  األونروا. 
الفلســطينيين،  الالجئين  أن  إال  الالجئين(،  قضية  ذلك  في  )بما  الفلســطينية  القضية 
أي  ويؤازر  حقوقهم  يدعم  مستقل  دولي  كيان  إلى  يحتاجون  الالجئين،  من  كغيرهم 
يبررها؛  ما  لها  األمور  هذه  وكل  إليها.  التوصل  في  يرغبون  قد  أخرى  دائمــة  حلــول 
عن   )UNCCP( بفلسطين  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة  توقفت  فقد 
وأصبحت  الماضي،  القرن  من  الخمسينات  مطلع  في  لالجئين  حل  بشــأن  التفاوض 
لملء  ضرورة  هناك  صارت  فقد  لذا،  هذا.  يومنا  وحتى  عقود  منذ  بالمرة  فاعلة  غير 
تقدم  )أن  يمكنها  التي  الوحيدة  العاملة  الوحيدة  المنظمة  هي  واألونروا  الفراغ،  هــذا 

الخصوص. هذا  في  المساعدة( 

 ،2016 العام  في   ،)NYD( والمهاجرين  الالجئين  بشأن  نيويورك  إعالن  قدم  لقد 
)ومفوضية  األونروا  دور  في  التفكير  وإعــادة  السياســي  المأزق  من  للخروج  فرصة 
وإنني  الفلسطينيين.  لالجئين  الدائمة  الحلول  تجاه  الالجئين(  لشؤون  المتحدة  األمم 
قاطبة -وعددها  المتحدة  األمم  الدول األعضاء في  تبنَّته  التي  نيويورك  إعالن  أن  أزعم 
المأزق  "عيوب"  معالجة  بغية  نوعيــة"  "نقلة  لتحقيق  الفرصة  أتاح  قد  دولــة-   193
العادلة  للحلول  شامل  إطار  لوضع  المتحدة  األمم  من  تفويًضا  منح  ألنه  نظًرا  الحالي، 
الالجئين،  استجابات شاملة ألزمات  إلى  الدعوة  والدائمة لالجئين)2( وذلك من خالل 

)1(  ال شك أن التحدي المتمثل في السعي إليجاد حلول دائمة في ظل غياب الحل السياسي الشامل 
)بين اإلسرائيليين والفلسطينيين( ال يمثل أهمية ثانوية، وإنما في غياب التسوية ال يمكن تقليص 

حقوق األفراد بصورة دائمة.
)2(  نوقشت آثار إعالن نيويورك والميثاق العالمي على الالجئين الذين أتوا الحًقا في ألبانيز وتاكينبرج 

)الحاشية 20 أعاله(.
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ألول  الجذرية  األسباب  معالجة   )1( طريق:  عن  أمدها،  طال  التي  األزمات  السيما 
نهج  اتباع   )3( الدولي.  للقانون  المركزي  الدور  على  مجدًدا  التأكيد   )2( لهم.  نزوح 

مشكالتهم. حل  في  ناجع  كأسلوب  المتعددين  المصلحة  أصحاب 

المفاوضات  بفشــل  المتحدة  األمم  باعتراف  يوحي  النموذجي  التحول  هذا  إن 
بل  الفلسطينيين،  الالجئين  لمشكلة  حلول  تقديم  في  وإسرائيل  فلســطين  بين  الثنائية 
وهذا  ودائمة.  عادلة  حلول  إلى  للتوصل  الســعي  عن  الكاملة  مســؤوليتها  وتجديد 
الفلسطينيين،  الالجئين  قضية  على  المنطبق  القانوني  اإلطار  إطالق  إعادة  أيًضا  يعني 
الدولي،  القانون  مجموعات  مختلف  إلى  بالنظر  بعده،  فما   1948 العام  من  اعتبــاًرا 
أمور،  وهناك  الفلسطينيين.  بالالجئين  الصلة  ذات  المتحدة  األمم  قرارات  جانب  إلى 
الالجئين  لقضية  والمادية  األخالقية  والجوانب  الدائمة  والحلول  القانونــي  كالوضع 
الالجئين  حق  ذلك  فــي  بما  الحقوق،  إلى  اســتناًدا  د  ُتحدَّ أن  ينبغــي  الفلســطينيين، 
أصحاب  نهج  حشد  أما  ومدروس.  واٍع  نحو  على  خياراتهم  تحديد  في  الفلسطينيين 
يعني  فســوف  الفلســطينيين  لالجئين  الدائمة  الحلول  حالة  في  المتعددين  المصلحة 
الشعبية  المنظمات  ذلك  في  بما  الفلســطينيين  لالجئين  السياســية  بالقيادة  االعتراف 
اُســتبعدت  التي  المضيفة  الدول  إشــراك  أيًضا  ســيعني  إنه  بل  الشــتات.  ومنظمات 
كذلك  وسيعني  والفلسطينيين؛  اإلســرائيليين  بين  الثنائية  المفاوضات  بفعل  ا  تدريجيًّ
حل  بإيجاد  ا  حقيقيًّ اهتماًما  المهتمين  من  الحكوميين  وغير  الحكوميين  الفاعلين  حشد 

الدولي. القانون  يمليه  بما  ذلك  في  مسترشدين  الالجئين  لقضية  مستدام 

لالجئين  الحالي  القانونــي  اإلطار  يوفرهــا  التي  الفرصة  اغتنــام  محاولــة  إن 
عدم  أن  بيد  عدة،  بتحديات  ســُتجاَبه  نيويورك،  إعالن  ذلك  في  بما  الفلســطينيين، 
ســيؤدي  التدهور  في  اآلخذ  الالجئين  وضع  ظل  في  وملّح  عاجل  إجراء  أي  اتخاذ 
هنا،  ومن  العدالة.  لتحقيق  مسعاهم  ض  وسيقوِّ الفلسطينيين  لجميع  أعظم  مخاطر  إلى 
القضية  هذه  عن  غاب  الذي  الدعم  لتقديم  واإلقليمية  الدولية  الدبلوماسية  حشد  يجب 
الفلسطينيين وحقوقهم  الالجئين  تعيد  التي  القوية  القانونية  المناصرة  أن  كما  اآلن،  إلى 
تقدم  إلحراز  ضرورية  وسيلة  مضى،  وقت  أي  من  وأكثر  اليوم،  باتت  قد  الواجهة  إلى 

العدالة. بتحقيق  األمر  ينتهي  أن  إلى  الحقوق  هذه  نيل  في 
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االستنتاجات والخاتمة

القانون  فإن  والفلسطينيين،  بفلســطين  األمر  يتعلق  عندما  أنه  قطان  فيكتور  يرى 
الدولي  القانون  إخضاع  فإن  ذلك،  ومع  العدالة")1(.  إلى  منه  القوة  إلى  "أقرب  يكون 
ومن  للتغيير،  قابلة  وغير  مستوطنة  سمة  يعد  ال  به-  اإلضرار  -رغم  السياسية  للمنافع 
في  العدالة  خدمة  له  يتســنى  كي  النحو  هذا  على  القانون  إخضاع  يتم  أال  الضروري 
نورا  كتبت  فلسطين،  في  والعدالة  القانون  بشأن  األخير  كتابها  الفلسطينية. وفي  القضية 
القانوني  والعمل  االتجاه"،  وليس  التحرك  "يضمن  ذاته  حدِّ  في  القانون  أن  عريقات 
يمكنها  والعدالة  اإلنســانية  مبادئ  إن  االتجــاه")2(.  "تحدد  التي  العوامل  أحــد  هــو 
بأن  الفصل  هذا  ويحتج  القانون.  لتطبيق  األخالقية  البوصلة  تكون  أن  لها-  -والبــد 
اإلنسان،  بحقوق  الوعي  إلى  يستندان  عندما  الســيما  القانونيتين،  والمناصرة  البحث 
التي  واألجواء  الظروف  وخلق  المبدئية،  السياسية  الديناميكيات  إثراء  في  يسهمان  قد 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  بالغة  أهمية  لذلك  أصبح  ولقد  العدالــة.  تحقيق  إلى  تقــود 

الفلسطينيين. والالجئين  فلسطين  قضية  مع  التعاطي  في 

المبذولة  الجهود  مضاعفة  يستدعي  والجئيها  فلسطين  بشأن  الراهن  الموقف  إن 
مع  ينسجم  بما  ســواء  حدٍّ  على  واألونروا  لالجئين  الالزمة  الحماية  توفير  ســبيل  في 
الوكالة،  مهمة  تزال  وال  عاًما.  سبعين  مدى  على  أركانه  توطدت  الذي  الدولي  القانون 
ودائم  عادل  حل  إلى  بالتوصل  ينفصم  ال  ارتباًطا  مرتبطة  العامة،  الجمعية  رعاية  تحت 
بمساعدة  قيامها  أثناء  لألونروا  والمستمر  الكافي  الدعم  توفير  يجب  لذا،  "لالجئين". 
تتم  أن  إلى  العدالة،  وبلــوغ  المشــكلة  لحل  ا  حاليًّ كفايته  عدم  ظل  في  الفئــة،  هــذه 
ذات  القرارات  تمليه  ما  إطار  في  نهائية  تســوية  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  تســوية 

)1(  قطان )الحاشية 16 أعاله، 4.
)2(  عريقات، ن. )2019(، "العدالة للبعض: القانون والقضية الفلسطينية"، مطبعة جامعة ستانفورد.
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التوصل  أن  شــك  وال  األمن)1(.  ومجلس  المتحدة  لألمــم  العامة  للجمعيــة  الصلــة 
تقرير  في  الفلســطينيين  حق  ســيحترم  الدولي  القانون  مع  يتماهى  سياســي  حل  إلى 
ودائمة؛  عادلة  حلول  لبلوغ  شــاملة  خطة  الفلسطينيين  الالجئين  وســيمنح  مصيرهم 
وطنهم،  إلى  الكاملة  العودة  في  بحقهم  االعتراف  لهم  ســتتيح  كهذه  خطة  إن  حيث 
يريدون،  الذي  النحو  وعلى  وكرامة  بأمن  حياتهم  بناء  إعادة  في  الخيار  ستمنحهم  كما 

خسائر. من  تكبدوه  وما  ظلم  من  عانوه  ا  عمَّ ضهم  ستعوِّ أنها  عن  فضاًل 

الالجئين  لقضية  تســوية  دفع  المتحدة  والواليات  إســرائيل  تحاول  حين  وفي 
على  األخالقي  الواجب  فــإن  الدولي،  القانون  عــن  البعد  كل  بعيــدًة  الفلســطينيين 
الدولي  القانون  مع  التعامل  عدم  بضرورة  السياســة  صانعي  تذكير  في  يتمثل  الجميع 
ا  ضروريًّ شرًطا  باعتباره  معه  التعامل  يجب  بل  باالزدراء؛  وجدير  اختياري  أمر  أنه  على 
أهمية  على  مجدًدا  التأكيد  يجب  هنا  ومن  والدائم.  العادل  السالم  نحو  ه  توجُّ وبوصلة 
فهذا  التفاصيل؛  من  بمزيد  األمر  هذا  ومناقشة  الفلســطينيين  لالجئين  الدولي  القانون 
سواء  الفلسطينيون  الالجئون  إليها  يتطلع  التي  الحماية  إليه  تستند  التي  األســاس  هو 
من  بغيرهم  أسوة  دائمة  حلول  إلى  بالتوصل  يتعلق  فيما  أو  اليومي  حياتهم  شؤون  في 

العالم. أنحاء  جميع  في  الالجئين 

الحماية  بشأن   13 رقم  التوجيهي  المبدأ  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية    )1(
دون  ا  ضروريًّ يعد   1951 اتفاقية  "تفسير  أن  على   32 الفقرة  تنص  أعاله(،   5 )الحاشية  الدولية 
دين" المستخدمْين  اإلخالل بمعني "الشعب الفلسطيني" ومعنى مصطلحي "الالجئين" و"المشرَّ

في العديد من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن".
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األونروا والالجئون الفلسطينيون: 

مللمة شعث السالم لبلوغ عقد ثامن

تيري ريمبل
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مقدمة

غير  منظمة  خمسين  من  وفود  اجتمعت   ،1960 العام  من  الثاني  يناير/كانون  في 
بسنة  لالحتفال  السويسرية  جنيف  مدينة  في  عدة  ودول  العالم  أنحاء  بجميع  حكومية 
يعيشــها  التي  "بالمشــكلة  التعريف  إلى  االحتفال  هذا  هدف  وقد  الدولية.  الالجئين 
فرص  وتعزيز  لمســاعدتهم  إضافية  أموال  على  الحصول  ثم  ومن  العالــم"،  الجئــو 
ريس  إلفين  الدكتور  قاله  ما  وبحسب  خالص.  إنساني  أساس  على  لهم  حلول  تقديم 
بحوالي  يقدر  ما  هناك  الدولية،  الالجئين  لســنة  التنفيذي  المديــر   ،  Dr. Elfin Rees

وهناك  الثانية،  العالمية  الحرب  اندالع  منذ  التهجير  من  يعانون  شــخص  مليون   40
اليوم  يوصف  ما  في  يعيشون  الفلسطينيون-  الالجئون  -ومنهم  الالجئين  من  العديد 
 Dag ح الد  صرَّ المؤتمر،  أمام  حديثه  وخالل   . األمد)1( ممتدة  لجوء  حاالت  أنه  على 
المتحدة  األمم  وكالة  مدير   ،Dr. John Davisديفيــس جون  كتــور   ،Hammarskjöld

أحدثته  الذي  المتزايد  باالهتمام  االســتفادة  في  يأمل  بأنه  الالجئين،  وتشــغيل  إلغاثة 
حدِّ  -على  الخاطئة  المفاهيم  من  كثير  بشأن  الغموض  لتوضيح  الدولية  الالجئين  سنة 
وضمن  تخدمهم)2(.  الذين  الالجئين  والسيما  األونروا،  بشأن  ُنســجت  التي  وصفه- 
الفلسطينيون  "الالجئون  عنوان  حملت  إخبارية  نشرة  األونروا  أصدرت  الجهود،  تلك 
 Yul برينر  يول  للممثل  زيارة  اســتضافت  كما  األفالم،  من  العديد  جانب  إلى  اليوم"، 
 Inge موراث  إنجي  وقام  وأنا")3(.  "الملك  الشــهير  الفيلم  في  شــارك  الذي   Brynner

)1(  ريس إي، )1959(، نحن غرباء وخائفون: قصة الجئي اليوم، نيويورك، مؤسسة كارنيغي للسالم 
الدولي، انظر، بشكل عام، P. )2011( Free World ،Gatrell؟ حملة إنقاذ الالجئين في العالم، 

1956-1963، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.
األوسط،  الشرق  منتدى  الفلسطينيون"،  والالجئون  األونروا  "ديفيس،   ،)1964( م،  فانشر،   )2(

المجلد. 40، الرقم 3، ص 29-24.
نيويورك.  طبعة  األونروا،  عن  صادرة  إخبارية  نشرة  اليوم:  فلسطين  الجئو   ،)1960( األونروا   )3(
بمناسبة  ابتداًء  الذي صدر  القصير  فيلمها  الشيء من  معدلة بعض  نسخة  الوكالة إصدار  أعادت 
عيد الميالد سنة 1956 بعنوان "أجراس بيت لحم"، بعد تغيير عنوانه إلى "في بيت لحم اليوم" 
بمناسبة سنة الالجئين الدولية. يمكن مشاهدة الفيلم على موقع األونروا، في 2 نوفمبر/تشرين 

http://www.unrwa.org/ photo-and-film-archive. ،2019 الثاني
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الصور  من  مجموعة  بتجميع  الفوتوغرافــي  للتصوير  "ماغنوم"  وكالــة  مــن   Morath

وقصص  صور  جنب  إلى  جنًبا  ســردية  قصة  خالل  من  الزيارة  وتوثيق  الفوتوغرافية، 
في  المنسيين  إلى  رحلة  األطفال:  "أحضروا  عنوان  تحت  أخرى  أماكن  في  الالجئين 

األوسط")1(. والشرق  أوروبا 

الالجئين  سنة  خالل  إضافية  دوالر  ماليين   4 جمع  في  أيًضا  يأمل  ديفيس  كان 
المهني  والتدريب  للتعليم  مقترح  موسع  لبرنامج  المطلوب  المبلغ  ربع  وهو  الدولية، 
 1960 للعام  السنوي  األونروا  تقرير  في  الوارد  النهج  وكان  أعوام.  ثالثة  مدار  على 
االقتصادي  االندماج  إعادة  لتسهيل  المبذولة  األولية  الجهود  عن  واضح  تحول  بمنزلة 
تأسيس  وقت  ففي  للوكالة.  العامة  األشغال  برنامج  خالل  من  الفلســطينيين  لالجئين 
نهاية  في  ســيفضي  مما  ســتنخفض  التوظيف  معدالت  بأن  اعتقاد  ثمة  كان  األونروا، 
وبعد  اإلنسانية.  اإلغاثة  إلى  يحتاجون  الذين  الالجئين  عدد  على  القضاء  إلى  المطاف 
بدرجة  إرادتها  عن  خارجة  ألســباب  الهدفين،  من  أي  تأمين  في  الوكالة  أخفقت  أن 
"الخدمات  باســم  ُيعرف  أصبح  ما  تقديم  على  عملها  تركيز  األونروا  أعادت  كبيرة، 

أنه الوكالة  وأوضحت  االجتماعية.  والرعاية  والتعليم  كالصحة  الضرورية" 

]األونروا[  فإن  الالجئين،  إلى  الخدمات  هذه  تقديم  خالل  من  ]ب[ 
الالجئين  تمكين  عن  فضاًل  اإلنســانية،  معاناتهم  تخفيف  في  ستســهم 
الذي  المكان  النظر عن  بغضِّ  ومنتجة  مفيدة  يعيشوا حياة  أن  من  الصغار 
وهذا  األوسط.  الشرق  في  العام  االستقرار  دعم  جانب  إلى  فيه،  يعيشون 
بتشــكيل  المعنية  القوى  لتمكين  مواٍت  مناخ  خلق  في  سيســاعد  بدوره 

تنظيًما)2(. أكثر  بطريقة  العمل  من  األوسط  الشرق  مستقبل 

برينر، ي، )1960(، أحضروا األطفال: رحلة إلى المنسيين في أوروبا والشرق األوسط، لندن:   )1(
آرثر باركر.

األونروا )1960(، التقرير السنوي لمدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في   )2(
الشرق األدنى، 1 يوليو/تموز 1959-30 يونيو/حزيران UN Doc. A /4478 ،1960، ص2.
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المقرر  التوسع  أجل  من  المطلوبة  التمويالت  جميع  إلى  تتطلع  األونروا  كانت 
ســنة  خالل  الصادرة  التذكارية  البريدية  الطوابع  بيع  خالل  من  التعليمي  لبرنامجهــا 
)الذي  خان  أغا  الدين  صدر  األمير  من  الفكرة  هذه  جاءت  وقد  الدوليــة.  الالجئيــن 
بالرعاية  وحظيت  الالجئين(،  لشؤون  المتحدة  لألمم  ا  ســاميًّ مفوًضا  الحًقا  ســيعيَّن 
واألونروا.  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  من  لكل  المشــتركة 
ذلك  ليكون   ،1960 أبريل/نيســان  في  طابع  مليون   500 طــرح  جرى  وبالفعــل، 
التعريف  هو  الفكرة  من  الهدف  وكان  الوقت،  هذا  في  للطوابع  متزامن  إصدار  أكبر 
وقد  الدولية)1(.  الالجئين  سنة  كتيب  في  الوارد  الوصف  حدِّ  على  الالجئين"  بـ"قصة 
والجمهورية  السعودية  العربية  والمملكة  ولبنان  كاألردن  العربية  الدول  بعض  قامت 
جمع  بهدف  قومية  طوابع  بإصدار  إســرائيل،  جانب  إلى  واليمن،  المتحدة  العربيــة 

لالجئين. األموال 

الدولية  الالجئين  ســنة  إبَّان  األونروا  واجهتها  التي  التحديات  أنــواع  تكن  لــم 
الثامن.  عقدها  لولوج  تتجهــز  بينما  اليوم  الوكالة  تواجهها  التــي  تلك  عن  مختلفــة 
من  مجموعة  خالل  من  بها  تمر  كبرى  مالية  أزمة  أول  ها  لتوِّ األونروا  اجتــازت  لقــد 
عن  فضاًل  األخيرة،  اللحظات  في  المانحون  مها  قدَّ ومساهمات  التقشفية،  اإلجراءات 
المانحة  الجهات  قبل  من  إشادة  أكسبها  ما  وهو  أنفسهم،  الالجئون  بها  تطوع  تبرعات 
الوضع  هذا  مع  التعامل  في  التراخــي  من  الوكالة  رت  حذَّ وبينما  عملياتهــا.  بكفــاءة 
وقد  لها)2(.  المقدم  المالي  الدعم  وتعزيز  لمواصلة  ة  الملحَّ الحاجة  على  أكدت  فقــد 

األمم  موظفي  صندوق  جنيف:  الدولية،  الالجئين  لسنة  البريدية  (، الطوابع  1961( األونروا    )1(
الحربين  بين  ما  فترة  في  الفكرة  أصول  تتبع  المنشور  أن  لالهتمام  المثير  من  لالجئين.  المتحدة 
الذين خلَّفتهم  الكبير وسوريا لجمع األموال لالجئين  لبنان  البريدية في  الطوابع  عندما صدرت 

حرب جبل الدروز.
)2(  األونروا، التقرير السنوي لمدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في 
الشرق األدنى، 1 يوليو/تموز 1957-30 يونيو/حزيران UN Doc ،1958. أ / 3931، ص9. 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  انظر:  اليوم،  األونروا  تواجهها  التي  المزمنة  التمويل  مشكلة  بشأن 
)2017(، عمليات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 

.UN Doc. A / 71/849
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-المانحون  المصلحة  أصحاب  قدمها  شكاوى  مواجهة  في  نفســها  األونروا  وجدت 
الالجئين  تحديد  طريقة  بشأن  الفلسطينيون-  وموظفوها  وإســرائيل  المضيفة  والدول 

وتسجيلهم. الفلسطينيين 

 الطابع البريدي الصادر عن الجمهورية العربية املتحدة بمناسبة سنة 
الالجئين الدولية

وإخراجهم  الالجئين  تأهيل  إعادة  هي:  عديدة  مخاوف  عن  ناتًجا  ذلك  كان  وقد 
ومصالحهم،  وممتلكاتهم  الالجئين  حقــوق  وحماية  القانوني  والوضع  اإلغاثة،  مــن 
جرى  الذين  الفلســطينيين  من  وغيرهم  الالجئيــن  رعاية  في  المســؤولية  وتقاســم 

الوطني)1(. واالنتماء  الجماعية  والهوية  تهجيرهم، 

كان على   ،1960 يونيو/حزيران  في  تجديد واليتها،  اقتراب موعد  وأخيًرا، ومع 
المستفيدين  من  المتزايد  العدد  بشأن  المستمرة  األسئلة  مع  تتعامل  أن  أيًضا  األونروا 
اإلغاثة.  من  وإخراجهم  الالجئين  تأهيل  إعادة  في  اآلن  حتى  الوكالة  فشــلت  ولماذا 

)1(  الجمعية العامة لألمم المتحدة )1960(، اللجنة السياسية الخاصة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني، 
العرب؟  الالجئين  )1960(، كم عدد  هـ،  بينر،  أيًضا:  انظر   ..UN Doc. A/SPC/SR.209
دراسة إحصاءات وتقارير األونروا، لندن: MacGibbon & Key. انظر مؤخًرا، الجمعية العامة 
لألمم المتحدة )2018(، 9 نوفمبر/تشرين الثاني UN Doc. A/C.4/73/ SR.24 ،2018؛ 
لمساعدة  المتعثر  المتحدة  األمم  نظام  وإصالح  األونروا  إصالح   ،)2009( ج،  وليندسي، 
واشنطن  معهد  واشنطن دي سي:   ،91# رقم  السياسات  التركيز على  الفلسطينيين،  الالجئين 

لسياسة الشرق األدنى.
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حيث  العامة،  للجمعية  التابعة  الخاصة  السياســية  اللجنة  في  النقاشــات  أعادت  لقد 
التي أصبحت  األفكار  في  النظر  أعادت  الفلسطينيين كل عام،  الالجئين  أوضاع  ُتناقش 
إلى  المضيفة  العربية  الدول  إلى  اإلنساني  العبء  من  المزيد  تحويل  من  بالية؛  بالفعل 
البدء، أصدر داغ همرشولد  المبادرة على وشك  تماًما)1(. وبينما كانت  إغالق األونروا 
-اســتناًدا  فيه  أوصى  ا  خاصًّ تقريًرا  المتحدة،  األمم  عام  أمين   ،Dag Hammarskjöld

األونروا  برامج  بمواصلة  الصلة-  ذات  والسياسية  والنفســية  االقتصادية  العوامل  إلى 
فيها)2(.  نون  ُيوطَّ أو  بلدهم  إلى  المنطقة  في  الالجئون  ُيعاد  ريثما  مسمى  غير  أجل  إلى 

 ،1960 للعام  للوكالة  السنوي  التقرير  مقدمة  فإن  السابقة،  األنساق  عن  وبعيًدا 
األحداث  استعراض  هي:  البعض  ببعضها  مرتبطة  فرعية  أقســام  ستة  إلى  المقســم 
واالحتياجات  المستقبلي،  والبرنامج  األونروا،  ودور  الحالية،  والتوقعات  الســابقة، 
في  بالتفكير  مشــغولة  منظمة  أمام  أننا  لنا  كشــفت   ،1963 العام  بعد  وما  المالية، 
لمســتقبل  والمدروس  العميق  والتحليل  األول  العقــد  في  نفذتها  التي  العمليــات 
لتمكين  توفيره  يجب  ما  على  الضــوء  ســلَّطت  كما  الخصوص،  وجه  على  الوكالة 
أخرى  أماكن  في  جديدة  منــازل  على  العثور  أو  وطنهم  إلى  العودة  مــن  الالجئيــن 
ديسمبر/كانون   11 بتاريخ  الصادر   ،194 القرار  من   11 الفقرة  مع  يتماشى  ما  وفق 

.1948 العام  من  األول 

اثنى  قبل  اعُتمدت  والتي  المتحــدة،  لألمم  الثانية  الســالم"  "خطة  قررت  وقــد 
واألضرار  الخسائر  عن  وتعويضهم  ديارهم  إلى  بالعودة  لالجئين  السماح  عاًما،  عشر 

)1(  انظر، بشكل عام، مناقشات عامي 1960 و2018 في اللجنة السياسية الخاصة التابعة للجمعية 
العامة لألمم المتحدة، والتي تم دمجها الحًقا مع اللجنة الرابعة.

لالجئين  المتحدة  األمم  مساعدة  الستمرار  مقترحات   ،)1959( المتحدة  لألمم  العام  األمين    )2(
العربية  الدول  جامعة  العربية،  الدول  رد  أيًضا:  انظر   .UN Doc. A/4121 الفلسطينيين، 
)1959(، تقرير بخصوص مقترحات األمين العام لألمم المتحدة بشأن استمرار مساعدة األمم 
المتحدة لالجئين الفلسطينيين، UN Doc. A / 4237. انظر مؤخًرا، األمين العام لألمم المتحدة، 

عمليات الوكالة المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى.
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لألمم  التابعة  التوفيق  لجنــة  آنذاك  القرار  هذا  ألزم  كما  ممتلكاتهم)1(.  طالــت  التــي 
إلى  إعادتهم  خالل  من  الالجئين  لوضع  حلٍّ  بتســهيل  بفلســطين  والخاصة  المتحدة 
التعويضات  دفع  عن  فضاًل  ا،  واجتماعيًّ ا  اقتصاديًّ تأهيلهم  وإعادة  توطينهم  أو  ديارهم 
لها  التعليمات  صدرت  بعام،  ذلك  بعد  األونروا  العامة  الجمعية  أنشأت  وعندما  إليهم. 
بشكل  والرجوع  بفلسطين  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة  مع  بالتشاور 
رقم  القانون  من   )11( الفقرة  في  عليها  المنصوص  واإلجراءات  المبادئ  إلى  خاص 
هو  المذكورة  للفقرة  السياسي  التنفيذ  أن  التوفيق  لجنة  أوضحت  والحًقا،   .)2()194(

األونروا)3(. صالحيات  صميم  من  الفني  التنفيذ  بينما  اختصاصها،  صميم  من 

الوكالة  أن  على  مجدًدا  األونروا  أكدت   ،1960 العام  في  للمستقبل  واستشراًفا 
والذي  فلسطين،  بشأن  للصراع  سياسي  حل  إلى  التوصل  لتسهيل  تفويض  لديها  ليس 
أن  األونروا  ارتأت  فقد  ذلك،  ومــع  عنه.  ينفصل  ال  جزًءا  الالجئين  أوضــاع  كانــت 
كبير  حدٍّ  إلى  الوكالة  خارج  أخرى  قوى  مع  العمل  تنسيق  واجبها،  ومن  بل  بإمكانها، 

حل.   إلى  التوصل  أجل  من 

واإلجراءات  بالمبادئ  واسترشــاًدا   ،1960 للعام  األونــروا  تقرير  ضوء  وفــي 
الفصل  هذا  يســتعرض   ،)194( رقم  القانون  من   )11( الفقرة  في  عليها  المنصوص 
المتعلق  البريد  طابــع  باســتخدام  عاًما"   70 "األونروا  تخص  التي  األفــكار  بعــض 

األول  ديسمبر/كانون   11  ،186 العام  الفريق   ،194 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار    )1(
UN Doc. A / RES / 194 1948،1948، الفقرة )11(. كان القرار 181، الذي اعُتمد قبل 

أكثر من عام، أول "خطة سالم" للجمعية العامة.
)2(  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 302، الفريق العام رقم 273، 8 ديسمبر/كانون األول 

.UN Doc. A / RES / 302 1949 ،1949
التوفيق  لجنة  بين  العالقات   ،)1951( بفلسطين  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة    )3(
 .UN Doc. A / AC.25 / W.57 ،العامة للجمعية  الصلة  النصوص ذات  واألونروا، تحليل 
في يناير/كانون الثاني من العام 1952، قررت الجمعية العامة نقل مسؤولية الحل السياسي إلى 
األطراف المعنية. وركزت لجنة التوفيق الدولية الحًقا على العمل الفني المتعلق بتحديد وتقييم 
خسائر الممتلكات من حرب عام 1948 وظلت قائمة تحسًبا لحاجة أحد الطرفين إلى المساعدة 

في التوصل إلى اتفاق بشأن جميع االختالفات القائمة.
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ســنة  بمناســبة  المتحدة  العربية  الجمهورية  أصدرته  الذي  الفلســطينيين  بالالجئين 
ثالثة  إلى  الفصل  هذا  ينقسم  والتأمل.  التفكير  مصادر  من  كمصدر  الدولية  الالجئين 
ربما  التي  الفلســطينيين"  الالجئين  "قصة  جوانب  على  الضوء  بتســليط  ُتعنى  أقســام 
الطابع  على  البعض  ببعضها  المرتبطة  الثالثة  الصور  خالل  من  إيصالهــا  الفنــان  أراد 
عدم  ظل  وفي  فلسطين.  وخريطة  الشــابْين  والالجئْين  الخيمة  صورة  وهي  البريدي؛ 
مســتوى  على  الالجئين  أرشــيفات  من  وثائق  توافر  وعدم  للفنان  الكاملة  المعرفــة 
التاريخي  سياقها  في  الثالثة  الصور  من  صورة  كل  الماثل  الفصل  يستكشــف  العالم، 
بالالجئين  المتعلقة  الفرعية  واألدبيات  األونروا  منشــورات  من  مزيج  على  باالعتماد 
ذات  األفكار  بعض  الختامية  المالحظات  وتعرض  إيضاحية.  كمصادر  الفلســطينيين 
للوكالة  يمكن  وكيف  الحالي،  الوقت  في  األونروا  تواجهها  التي  بالتحديات  الصلــة 
الالجئين  ســالمة  تعزيز  إلى  الرامية  بمهمتها  للوفــاء  أفضل  إعداًدا  نفســها  تعــد  أن 
وتركيًزا  لوضعهم.  حل  إلى  التوصل  يتــم  ريثما  وحمايتهم  وتطويرهم  الفلســطينيين 
سبل  وتوفير  البشــرية،  التنمية  -أعني  األونروا  عمل  توجه  رئيســة  مفاهيم  ثالثة  على 
مفادها  فكرة  الفصل  يطرح  السالم-  واحترام  الذاتية،  واســتقالليتهم  لالجئين  العيش 
األونروا  يساعد  ربما  وتطبيقها  المفاهيم  لهذه  االستراتيجية  بالقيمة  االهتمام  تعزيز  أن 
في  أعاله  المذكورة  التحديات  ومجابهة  أفضل  بشكل  مهمتها  ألداء  نفسها  تجهيز  في 

الثامن. عقدها  لولوج  فيه  تستعد  الذي  الوقت 
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الخيمة

العربية  الجمهورية  أصدرتــه  الذي  البريدي  الطابع  يبدأ  أن  مســتغرًبا  يكن  لــم 
الخيمة.  بصورة  الفلسطينيين"  الالجئين  "قصة  الدولية  الالجئين  سنة  بمناسبة  المتحدة 
اإلخبارية  النشرة  من  األول  العدد  في  العالمية  المبادرة  أصول  عن  تقريرها  سياق  ففي 
رايسون  تيموثي  زيارة  أن  األونروا  أوضحت  اليوم"،  الفلسطينيون  "الالجئون  المعنونة 
هي  الغربية  الضفة  فــي  معســكر  ومخيم  جبر  عقبة  مخيــم  إلــى    Timothy Raison

ســنة  "مطلوب  بعنوان:  مقال  لكتابة  الشــاب  البريطاني  الصحفي  هذا  ألهمت  التــي 
المســكن  فقد  إلى  اإلشــارة  الخيمة  صورة  في  واضًحا  كان  ولقد  لالجئين")1(.  دولية 
ضمن  إلدراجه  الفلســطيني"  "الالجئ  ل  تؤهِّ التي  العوامل  من  باعتبارهما  والمعاش 
القدس  لمدينة  زيارة  عن  كتابته  معرض  وفي  والتشــغيل)2(.  لإلغاثة  األونروا  برنامج 
مخيم  ألطفال  وصًفا  األطفال"  "أحضروا  المعنون  عمله  في  برينر  يول  م  قدَّ القديمة، 
القدس  مدينة  أســوار  داخل  الواقعة  الوكالة  مخيمــات  أصغر  أحد  -وهــو  معســكر 
في  سنوات  عشر  من  ألكثر  العيش  وسبل  المسكن  من  ُحرموا  أنهم  وكيف   القديمة- 

النزوح. أعقاب 

الغسيل  الفتات  تحت  الحجرية  اآلبار  أحد  في  ألســفل  تنظر  "عندما 
مظلمة.  فتحات  خمس  تحصــي  أن  يمكنك  الماء،  منه  يتقاطــر  الــذي 
الالجئون.  فيها  يعيش  غرف  هي  الفتحات  هذه  من  أربعة  إن  لك:  ويقال 
مشترك  كمرحاض  إعدادها  تم  نوافذ  بال  غرفة  إلى  فتأخذك  الخامسة  أما 
الالجئين  من  الهائل  العدد  يتخيل  أن  لمخلوق  يمكــن  ال  جميًعا.  لهــم 

)1(  األونروا )1960(، الالجئون الفلسطينيون اليوم، ص 10.
األونروا،  انظر:  الدولية،  الالجئين  سنة  بحلول  الفلسطيني  لالجئ  األونروا  تعريف  تطور  حول    )2(
مشكلة تصحيح قوائم اإلغاثة لدى األونروا. انظر أيًضا: فيلدمان، آي )2012(، "تحدي الفئات: 
 ،3 رقم   ،25 المجلد.  الالجئين،  دراسات  مجلة  الفلسطيني"،  الالجئ  وتعريف"  األونروا 

ص406-387.
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يعرفون  األونروا  موظفي  لكن  الكهوف،  تشبه  مالجئ  في  يعيشون  الذين 
)1("51،132.16 األعداد: 

الالجئين  مخيمات  وأزقة  شوارع  عن  البعيدة  وأروقتها  المتحدة  األمم  غرف  في 
الموضوع  العيش  وسبل  الخسائر  كانت  األوسط،  الشرق  أنحاء  جميع  في  المنتشــرة 
"موضوع  بأنه   Margaret Rilhac ريلهاك  مارغريت  المستقلة،  الصحفية  وصفته  الذي 
األشهر  خالل  حاصاًل  هذا  كان  وقد  المتحدة")2(.  األمم  أروقة  داخل  دائمة  نقاشــات 
النقاشات بشأن الالجئين الفلسطينيين  التي أعقبت سنة الالجئين الدولية عندما امتدت 
وســلبيات  إيجابيات  األعضاء  ناقش  حيث  التالي،  العام  ربيع  إلــى  األولى  وللمــرة 

بالالجئين)3(. الخاصة  الملكية  حقوق  لحماية  دولية  وصاية  تدشين 

الفلسطينيين بصورة للخيمة  الشروع في سرد قصة  أثار  وفي جميع األحوال، فقد 
للطوابع  التذكاري  المجلد  مؤلف  الحظ  وحســبما  عديدة.  ألســباب  الكثير  فضول 
الصادرة  الطوابع  إلى  يشــير  وهو  الدولية  الالجئين  ســنة  بمناســبة  الصادرة  البريدية 
بالفرار  دائًما  الالجئين  قصة  تبدأ  أن  العادة  جرت  فقد  والسودان،  وفيتنام  فرنســا  عن 
بدأت  عندما  وتحديًدا   ،1959 العام  صيف  وبحلول  فإنه  ذلك،  على  عالوة  واليأس. 
مخيمات  عشرات  في  الخيام  من  آالف  بضعة  سوى  هناك  يكن  لم  العالمية،  المبادرة 
إلســرائيل)4(.  المجاورة  العربية  الدول  جميع  في  المنتشــرة  الفلســطينيين  الالجئين 

)1(  برينر، أحضروا األطفال، ص 102.
)2(  مارغريت ريلهاك )1958(، "برنامج األونروا إلعادة التأهيل المهدد،" منتدى الشرق األوسط، 

الرقم 4، ص11-15، ص. 11.
ملكية  الملكية:  نزع  سجالت   ،)2003( م،  فيشباخ،  في  موجز  وصف  على  الحصول  يمكن    )3(
الالجئين الفلسطينيين والصراع العربي اإلسرائيلي، نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، ص223-

.224
)4(  األونروا )1959(، التقرير السنوي لمدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في 
الشرق األدنى، 1 يوليو/تموز 1958-30 يونيو/حزيران UN Doc. A/4213 ،1959، ص. 
ومخيمات  مالجئ  بناء  والعودة:  النظام  إلى  الفوضى  "من   )2014( ك.  بيرغ،  أيًضا:  راجع   .3
من  الفلسطينيون:  والالجئون  األونروا  وآخرون،  حنفي  س.  في   ،"1970-1950 األونروا، 

اإلغاثة والتشغيل إلى التنمية البشرية، لندن: روتليدج، ص 109–128.
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الصفحة  تحتوي  أن  ال،  أم  لذلك  التخطيط  جرى  ســواء  مناســًبا،  بدا  فقد  وبالتالي، 
ما  الفلســطينيون:  والالجئون  )األونروا  لألونروا  العامة  العالقات  لكتيب  الداخليــة 
باللونين  صورة  على  يوجدون(  وأين  هم،  ومن  منه،  الغرض  وما  بذلــك،  المقصــود 
الصورة  هذه  تنقيح  تم  الخيام.  من  ومكون  عشوائي  الجئين  لمخيم  واألسود  األبيض 
وكأنه  بدا  لما  صورة  مع  يتناقض  وهذا  الدولية،  الالجئين  سنة  مع  بالتزامن  وإصدارها 

الكتيب)1(. من  األخيرة  الصفحة  في  جيًدا  ومنظمة  حديًثا  مبنية  أكواخ 

العام  خريف  في  اليهودية  االجتماعيــة  الدراســات  مؤتمر  أمام  حديثه  وخــالل 
إنه   Sherwood Moe مو  شيروود  نيويورك،  في  باألونروا  االتصال  مدير  قال   ،1959
تســتطع  لم  الخيام  أن  إال  الالجئون،  يعيشــها  التي  األوضاع  صعوبة  من  الرغم  "على 
عامين  كل  تغييرها  استلزم  مما  والبرد  والغبار  والمطر  الشــمس  أشــعة  أمام  الصمود 
بعض  الممزقة  للخيمة  الفنان  تصوير  في  واضًحا  هذا  كان  ولقد  أعــوام")2(.  ثالثــة  أو 
وفي  المتحدة.  العربية  بالجمهورية  الخاص  البريدي  الطابع  على  ظهرت  التي  الشيء 
تحتها  يرزح  التي  المعيشية  األحوال  فهم  في  المشــاركين  لمســاعدة  كمحاولة  بدا  ما 
التي  والخراســانة  الطين  أكواخ  بين  مقارنة  باألونروا  االتصال  مدير  عقد  الالجئون، 
االستفادة  ولتعزيز  نيويورك")3(.  في  حديثة  شقة  في  غرفة  و"أصغر  الالجئون  يسكنها 
من  مكونة  أســرة  اشــتراك  تعني  المخيمات  حياة  أن  شــيروود  أضاف  المقارنة،  من 
الصورة  ظهرت  لقد  مربعتين.  ياردتين  مساحته  تبلغ  مسكن  في  العادة  في  أفراد  خمسة 
للبدو  زيارته  عن  برينر  يول  رواية  جانب  إلى  األطفال"  "أحضروا  في  للخيمة  الوحيدة 
مظلمة  بـ"تالل  البدو  خيام  األميركي  الممثل  وصف  حيث  غزة؛  قطاع  في  النازحيــن 
بمقاومة  للسماح  الشكل  ودائري  منخفض  نحو  على  مت  ُصمِّ  ]...[ الشــكل  عديمة 

منه؟  الغرض  وما  بذلك؟  المقصود  ما  الفلسطينيون:  والالجئون  )األونروا   ،)1959( األونروا    )1(
ومن هم؟ وأين يوجدون؟(، العدد 2، نيويورك: األمم المتحدة.

)2(  مو شيروود )1959(، "أوضاع الالجئين العرب،" الدراسات االجتماعية اليهودية، المجلد 21، 
رقم 4، ص. 228-37، ص232.

)3(  المرجع السابق. جرى تناول الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين على نطاق واسع في كتب 
دون بيرتس وروني غاباي التي ُنشرت عشية سنة الالجئين الدولية.
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من  المصنوعة  المساكن  إلى  الالجئين  ]معظم[  يميل  حين  في  بأنه  مفيًدا  العواصف، 
المألوف)1(. حياتهم  بنمط  متمسكين  زالوا  ال  البدو  أن  إال  اإلسمنتي،  الطوب 

الفنان  تجســيد  فإن  البدو،  بخصوص  برينر  كالم  يوحيه  قد  ا  عمَّ النظر  وبصرف 
الالجئون  يعيشــها  التي  لألوضاع  المؤقتة  الطبيعــة  إلى  كذلك  يرمز  ربمــا  للخيمــة 
الدولية،  الالجئين  سنة  خالل  العامة  الجمعية  إلى  المرفوع  تقريرها  ففي  الفلسطينيون. 
زال  "فما  ة:  ملحَّ تزال  ال  ديارهم  إلى  العودة  في  الالجئين  رغبة  أن  األونــروا  أكــدت 
 194 العامة  الجمعية  قرار  من   )11( الفقرة  في  المقطوع  الوعد  ذلك  بأذهانهم  يعلق 
ويشعرون  بل  لمشكلتهم،  البعيد  المدى  على  المقبول  الوحيد  الحل  يعتبرونه  إْذ   ]...[
المضيفة  الدول  من  كل  اعتبرت  ولقد  الوعد")2(.  هذا  تحقق  عدم  إزاء  كبيــرة  بمــرارة 
اســتقرار  لزعزعة  محتماًل  مصدًرا  الوعد  هذا  إنفاذ  عدم  للوكالة  المانحة  والجهــات 
الشرق  بمنتدى  المهدد"  التأهيل  إلعادة  األونروا  "برنامج  بشأن  مقالها  ففي  المنطقة. 
اء  القرَّ ريلهاك  أفادت  بيروت،  في  األميركية  الجامعة  عن  تصدر  دورية  وهو  األوسط، 
برنامج  في  المشاركة  الالجئين  رفض  ســبب  فســرت  التي  هي  العودة  في  الرغبة  بأن 
االقتصادي  التأهيل  إعادة  أن  يرون  إنهم  حيث  الوكالة،  ترعاه  الذي  العامة  األشــغال 
برينر  سمع  ولقد  الحقيقية")3(.  منازلهم  عن  "تبعدهم  السياســي  الحل  غياب  ظل  في 

بالمنطقة. وجوده  فترة  أثناء  الكالم  هذا  من  كثيًرا 

إلى  سيعودون  بأنهم  راسًخا  اعتقاًدا  األوســط  الشــرق  الجئو  "يعتقد 
أو  طينية  أكواخ  أو  خيام  في  يعيشــون  كانوا  وســواء  ما.  يوًما  أوطانهم 
يعتبرون  فهم  للوقاية،  طلًبا  إليه  يأوون  ملجأ  أي  أو  إســمنتية  مســاكن 
الكثير  في  األشجار  الالجئون  يزرع  فلم  لهم؛  مؤقت  مأوى  مجرد  ذلك 

)1(  برينر، أحضروا األطفال، ص140.
الشرق  الفلسطينيين في  الالجئين  المتحدة إلغاثة  لمدير وكالة األمم  السنوي  التقرير  األونروا،    )2(

األدنى، 1 يوليو/تموز 1959-30 يونيو/حزيران 1960، ص1.
)3(  ريلهاك، "برنامج األونروا إلعادة التأهيل المهدد"، ص13.
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األشجار  يزرع  عندما  الالجئ  أن  أحدهم  لي  شرح  وقد  مخيماتهم.  من 
دائمة")1(. بصورة  فيه  االستقرار  في  يفكر  أنه  يعني  فهذا  ما،  مكان  في 

تقريره  في  هامرشولد  داغ  إليها  أشار  التي  للمشــكلة  النفســي  الجانب  هذا  كان 
خلصت  وقد  لالجئين.  المتحدة  األمم  مســاعدة  مستقبل  بشــأن   1959 عام  الصادر 
التالي،  العام  في  العامة  الجمعية  إلى  المقدم  المنقح  برنامجها  وضع  أثناء  األونــروا، 
قدًما  المضي  أهمية  إلى  األول،  عقدها  مدار  على  اكتســبتها  التي  الخبرة  إلى  اســتناًدا 
إلى  تشير  أن  دون  لالجئين،  المســتضيفة  العربية  البلدان  في  التنمية  مشــروعات  في 
من  فإن  ذلك،  ورغــم  دائمة)2(.  بصورة  المنطقة  فــي  توطينهم  إعــادة  أو  الالجئيــن 
التهجير  إلى  االنتباه  جذب  في  الرغبة  لديه  توافرت  قد  الفنان  يكون  أن  أيًضا  الممكن 
فقد   .1948 حرب  منذ  إســرائيل  يد  على  الفلســطينيون  له  يتعرض  الذي  المســتمر 
ة"  وملحَّ جديدة  "نداءات  واجهت  بأنها  الدولية،  الالجئين  سنة  عشية  األونروا،  أفادت 
الذين  اآلخرين  الفلسطينيين  جانب  إلى  آخرين"  "مطالبين  إلى  الوكالة  مساعدة  لتوسيع 
من  إسرائيل  طردتهم  الذين  البدو  آالف  ذلك  تضمن  حيث  حقيقيين)3(؛  الجئين  كانوا 
 7000 إلى  يصل  ما  هناك  األونروا،  وبحسب   .1950 العام  في  األردن  إلى  موطنهم 
وتزامًنا  المجاعة.  وشك  على  كانوا  الوكالة  إغاثة  على  الحصول  يمكنهم  ال  شخص 
إلى  يصل  ما  بطرد  إســرائيل  قامت   ،1950 العام  في  لعملياتها  األونروا  مباشــرة  مع 
إبان  غزة  قطاع  في  القتالية  األعمــال  خلفية  على  أكثر(  )وربما  فلســطيني  ألــف   40
شخص  ألف  إلى  يصل  ما  تهجير  إلى  أدى  ما  سنوات؛  بست  وبعدها  السويس  حرب 

)1(  برينر، أحضروا األطفال، ص80.
الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )2(

األدنى، الفترة من 1 يوليو/تموز 1959 إلى 30 يونيو/حزيران 1960، ص2.
الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )3(
مصطلح  ص5.   ،1960 يونيو/حزيران   30 إلى   1959 يوليو/تموز   1 من  الفترة  األدنى، 
"المطالبين اآلخرين" يشير إلى عدة مجموعات من الفلسطينيين الذين كانوا بحاجة إلى المساعدة 

لكن لم يشملهم تعريف األونروا لالجئ الفلسطيني.
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المطالبين  بشأن  سنوات  خمس  بعد  صدر  خاص  تقرير  وفي  ذلك)1(.  من  أكثر  وربما 
الوكالة  كانت  إذا  بما  تتعلق  خطيرة  سياسية  قضية  ثمة  أن  األونروا  الحظت  اآلخرين، 
1948، بصرف  العام  منذ  إسرائيل  غادروا  الذين  تتحمل مسؤولية مساعدة األشخاص 
مرحلة  وفي  مسؤوليتها)2(.  نطاق  في  يقع  ال  هذا  أن  أم  مغادرتهم،  مالبسات  عن  النظر 
مقرها  ربحية  غير  منظمة  وهي  العرب،  الفلســطينيين  الالجئين  منظمة  أفادت  الحقة، 
وقضية  فلسطين  بشــأن  الوعي  زيادة  بغرض   1956 عام  تأسســت  المتحدة  الواليات 
المتحدة  العربية  الجمهورية  إلى  البدو  من  مئات  عدة  طردت  إسرائيل  بأن  الالجئين، 

الدولية. الالجئين  سنة  بداية  من  قصيرة  مدة  بعد 

المشــتركة  الهدنة  لجنة  عن  تصريًحا  للمنظمة  اإلخباريــة  النشــرة  نقلت  وقــد 
فيه: جاء  المصرية-اإلسرائيلية، 

حيث  البدو؛  هؤالء  بحق  عدوانية  أعمااًل  اإلسرائيلية  القوات  ارتكبت 
البدو  أجبر  مما  ممتلكاتهم  وسلبت  خيامهم  وأحرقت  منهم  عدًدا  قتلت 
يتنافى  وقاٍس  وحشي  بأسلوب  األعمال  هذه  ارُتكبت  وقد  الفرار،  على 

المقبولة)3(.    اإلنسانية  االعتبارات  مع 
له  تعرض  الذي  القسري  والترحيل  للطرد  تفصياًل  أكثر  سرد  على  الحصول  يمكن 
"إسرائيل  المعنون   Don Peretz بيرتس  دون  كتاب  في   1948 حرب  عقب  الفلسطينيون 

)1(  موريس، ب. )2004(، إعادة النظر في والدة مشكلة الالجئين الفلسطينيين، كامبريدج: مطبعة 
جامعة كامبريدج، ص536.

)2(  األونروا )1955(، التقرير الخاص للمدير بشأن المطالبين اآلخرين لإلغاثة )عماًل بالفقرة 6 من 
قرار الجمعية العامة رقم UN Doc. A / 2978 / Add.1 ،))9( 818، ص9. واصلت األونروا 
الحكومة  تولت  عندما   1952 يوليو/تموز  حتى  إسرائيل  طردتهم  الذين  الالجئين  مساعدة 
مسؤولية الالجئين داخل الدولة اليهودية، ولم يتمكن فلسطينيون آخرون مطرودون من إسرائيل 

من تسجيل أنفسهم لتلقي مساعدة الوكالة.
الالجئين  لمنظمة  اإلخبارية  النشرة   ،)1960( العرب  الفلسطينيين  الالجئين  منظمة  مكتب    )3(
الفلسطينيين العرب، رقم 24، ص8. انظر أيًضا: البيل إم )2018(، "الشعب األميركي ال يعرف 
في  االستشراق  مناهضة  وتحديات  العرب  الفلسطينيين  الالجئين  منظمة  مكتب  القليل":  إال 

الواليات المتحدة، 1955-1962"، المشرق والمحجر، العدد 5، رقم 2.
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لالجئين  المساعدة  تقديم  في  أميركي شارك  يهودي  ناشط سالم  فلسطين"، وهو  وعرب 
"العرب  المعنون  جريس،  صبري  الفلســطيني،  المحامي  وكتاب   ،1948 حرب  خالل 
قصير)1(.  بزمن  وبعدها  الدولية  الالجئين  ســنة  عشــية  ُنشــرا  واللذان  إســرائيل"،  في 
الحكومية،  شبه  اليهودية  القومية  ومنظماتها  اإلسرائيلية  العســكرية  الحكومة  وتورطت 
سواء  للفلســطينيين  المســتمر  التهجير  في  اليهودي،  القومي  الصندوق  بالذكر  وأخص 
بصورة  النزوح  حركة  توقف  من  الرغم  وعلى  خارجها)2(.  إلى  أو  اليهودية  الدولة  داخل 
-وهي  المستوى  رفيعة  إسرائيلية  لجنة  أن  إال  لالجئين،  العالمية  المبادرة  بدء  مع  كبيرة 
الفلسطينيين-  والمواطنين  السكان  وضع  بشأن  الحكومة  سياســة  صاغت  التي  اللجنة 
كظروف  ذلك  إلى  الظروف  بعض  دعت  ما  إذا  الســكان  نقل  مســألة  في  النظر  قررت 

ونحوها)3(. الحرب 

)1(  بيرتس، د )1958(، إسرائيل وعرب فلسطين، واشنطن دي سي: معهد الشرق األوسط؛ وجريس 
س )1968(، العرب في إسرائيل، بيروت: معهد أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية.

والفلسطينيون  الترحيل  إسرائيل،  شعب:  بال  أرض   ،)1997( ن  مصالحة،  عام،  بشكل  انظر    )2(
1949-96، لندن: فابر وفابر؛ و، بومل، ي )2017(، "الحكم العسكري اإلسرائيلي ومواطنوها 
وس.  روحانا  في  اإلسرائيلي"،  العنصري  الفصل  نظام  تشكيل   :)1968-1948( الفلسطينيون 
اليهودية،  الدولة  في  العرقي  االمتياز  الفلسطينيون:  ومواطنوها  إسرائيل  )محرران(،  الهنيدي 

كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، ص 136-103.
على  للسيطرة  إسرائيل  وتكتيكات  استراتيجيات  مشؤومة:  "تصاميم   ،)2011( أ  السعدي،    )3(
الفلسطينيين خالل أول عقدين"، في إي زريق وآخرين، المراقبة والتحكم في إسرائيل/فلسطين: 

السكان واألراضي والسلطة، لندن: روتليدج، ص 83-99، ص 89-88.
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الالجئون

الشــخصيتين  البريدي  الطابع  على  ظهــرا  اللذان  الفلســطينيان  الشــابان  كان 
الهدف  ضوء  في  كذلك  مناســًبا  ظهورهما  بدا  وقد  الالجئين،  قصة  في  الرئيســيتين 
دفع  في  المســاعدة  بغرض  األموال  جمع  وهو  أال  لتحقيقه؛  األونروا  تســعى  الذي 
الدولية.  الالجئين  سنة  خالل  المهني  والتدريب  التعليم  برنامج  نطاق  توسيع  تكاليف 
صفحة  في  ظهر  فقد  التعليم،  جانب  على  الوكالة  تركيز  على  الضوء  تسليط  أجل  ومن 
مركز  من  طالب  اإلخبارية  اليوم"  فلســطين  "الجئو  نشــرة  من  األول  للعدد  الغالف 
قصًصا  النشرة  نقلت  كما  القدس.  شمال  قلنديا  في  لألونروا  التابع  المهني  التدريب 
في  دراســي  فصل   500 من  يقرب  ما  واســتكمال  األردن  في  جديد  مركز  افتتاح  عن 
القطاع.  في  لها  المنفردة  البناء  أكبر مشروعات  أحد  بأنها  األونروا  والتي وصفتها  غزة، 
أن  األونروا  أوضحت   ،1960 العام  في  العامة  الجمعية  إلى  المرفوع  تقريرهــا  وفــي 
إلى  ومنتجة  نافعة  حيــاة  عيش  من  الالجئين  ن  ســيمكِّ ــع  والموسَّ ل  المعدَّ برنامجها 
المهني  والتدريب  التعليم  ل  شــكَّ وقد  ألوضاعهم.  سياســي  حل  إلى  التوصل  حين 
ريفية  مناطق  من  ينحــدرون  الوكالة  من  المســتفيدين  معظم  ألن  نظًرا  بالغة  أهميــة 
بعدد  أصاًل  المتخمة  المضيفة  البلــدان  في  عمل  فرص  تأمين  يمكنهــم  ال  وبالتالــي 
التي  المعيشــية  التحديات  كانت  وقد  المهرة)1(.  غير  والعمال  المزارعين  مــن  هائــل 
جريس  ذكره  لما  ووفًقا  مختلًفا.  ترتيًبا  بة  مرتَّ إســرائيل  داخل  الفلســطينيون  واجهها 
المصادرة  التحديات  هــذه  تضمنت  فقد  أعاله،  المذكورين  كتابْيهما  فــي  وبيريتــس 
التوظيف  وممارســات  التنقل،  حرية  على  المفروضة  والقيود  لألراضي،  المســتمرة 
واالســتثمار  البالد  في  العرقي  الفصل  على  القائم  التعليم  نظام  َوَضع  كما  التمييزية. 
تحقيقه.  ُيرجى  إنجاز  أي  على  إضافية  قيــوًدا  الفلســطينية  المدارس  في  العادل  غير 
آلت  بعدما  ا  داخليًّ الالجئين  لهؤالء  الكثير  فعل  األونروا  بوســع  يكن  لم  حين  وفي 
يساعد  بأن  الوكالة  يحدو  األمل  كان  فقد   ،1952 العام  في  إسرائيل  إلى  المســؤولية 

)1(  األونروا، التقرير السنوي لمدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق 
األدنى، الفترة من 1 يوليو/تموز 1959 إلى 30 يونيو/حزيران 1960، ص2.
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ذلك  في  )بما  األردن  في  لالجئين  عمل  فرص  خلق  في  ع  الموسَّ التعليمي  برنامجها 
وقد  قدراته)1(.  نطاق  توســيع  طريق  عن  وســوريا  ولبنان،  غزة  وقطاع  الغربية(  الضفة 
بشيء  هامرشولد  تناولها  التي  للمشــكلة  االقتصادي  الجانب  من  جزًءا  ذلك  ل  شــكَّ
لالجئين.  المتحدة  األمم  مســاعدة  مســتقبل  حول  الخاص  تقريره  في  التفصيل  من 
-بوصفها  )اليونســكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  دت  شــدَّ كما 
الخاص  منشورها  في  التعليم  أهمية  على  التعليم-  تقديم  في  لألونروا  التقني  الشريك 
لألونروا  التابعة  العرب  الالجئين  لمدارس   1959 قصة  إنساني:  منظور  )من  المعنون 

الدولية. الالجئين  سنة  بمناسبة  أصدرته  والذي  واليونسكو(، 

ا،  دراسيًّ فصاًل  و243  مدرســة  و71  مخيًما  لـ30  أجراها  زيارات  إلى  واســتناًدا 
الالجئين  مدارس  أن  بالمنظمة،  العامة  العالقات  مسؤولي  أحد  فهرتي،  روبرت  الحظ 
أسطورتهم  تقول  كما  نور،  فالعلم  قدًما؛  المضي  سبل  معاينة  على  تســاعدهم  العرب 
الموارد  من  األكبر  الجزء  تخصيص  اســتمرار  ضوء  وفي  السوداء")2(.  الســبورة  على 
آخر  ســبب  على  الضوء  ديفيس  جون  ط  ســلَّ الطارئة،  اإلغاثة  ألعمال  للوكالة  المالية 
المتحدة"  األمم  "اســتعراض  في  أوضح  حيث  للتعليم؛  الموســع  األونروا  لبرنامــج 
األسرة  أفراد  من  سبعة  اســتبعاد  أيًضا  الممكن  من  أن   ،1960 العام  ربيع  في  الصادر 

نفسه)3(. إعالة  على  قادًرا  أصبح  الجئ  لكل  بالنسبة  لألونروا  اإلعاشة  أدوار  من 

)1(  ترغب األونروا كذلك في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم، وهذا قد يفسر أيًضا تصوير الفنان 
لفتاة وصبي في الصورة التي تتوسط الطابع البريدي. بعد عدة سنوات من سنة الالجئين الدولية، 
نشرت مجلة مقارنة التعليم مقااًل عن نظام التعليم في األونروا تناول جهود الوكالة لتعزيز المساواة 
بين الجنسين في التعليم. بيلسبري، ك، وناشف، أ )1964(، "نظام مدارس األونروا واليونسكو 
لالجئين الفلسطينيين )العرب("، مراجعة التعليم المقارن، ص285–289. انظر أيًضا: بيرج، ك 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين )األونروا(  "النوع الجنساني لالجئين: وكالة األمم   )2008(
الشرق  الرفاه واإلغاثة في  وسياسة اإلغاثة"، في ن. نجويب وإي. أوكينهوغ )محرران(، تفسير 

األوسط، ليدن: بريل، ص176-149.
التابعة  العرب  الالجئين  لمدارس   1959 قصة  إنساني:  منظور  من   ،)1959( ر  فهرتي،    )2(

لألونروا واليونسكو، باريس: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ص7.
)3(  ديفيس، ج )1960(، "محنة ومأساة الجيل الشاب من الجئي فلسطين"، مراجعة األمم المتحدة، 

ص 27-26.
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الخاص  البريد  طابــع  في  الشــابْين  الالجئْين  ظهور  يرمز  أن  الممكــن  ومــن 
عاًما   12 بعد  أمدها  طال  التــي  الفلســطينية  لألوضاع  المتحدة  العربية  بالجمهوريــة 
الحل  غياب  ظل  في  الفلســطينيين  الالجئين  أعداد  زادت  حيث  1984؛  حرب  من 
في  محتدم  جدال  دار  ولقــد  ا.  ســنويًّ الجئ  ألف   30 من  يقرب  ما  إلــى  السياســي 
ما  بشأن  الدولية  الالجئين  سنة  إبَّان  العامة  للجمعية  التابعة  الخاصة  السياسية  اللجنة 
وبالنظر  ال.  أم  الفلســطينيين  من  الثاني  الجيل  على  ينطبق  الالجئين  وصف  كان  إذا 
األونروا  أعربت  فقد  سنوات،  ثالث  مدار  على  المقترح  برنامجها  بعد  ما  مرحلة  إلى 
مرور  "]مع[  تعقيًدا  أكثر  ]ســتصبح[  الالجئين  مشــكلة  حل  مهمة  أن  من  قلقها  عن 
من  الرغم  على  توظيفهم  فرص  ومحدودية  الالجئين  أعداد  زيادة  أن  ذلك  الوقت")1(؛ 
مشكلة  حل  تعقد  وراء  الوحيدين  العاملين  ليسا  أنهما  إال  لألونروا  قلق  عامَلي  كونهما 
إلى  الالجئين  عودة  منع  على  إسرائيل  دأبت  سنوات،  عشر  من  أكثر  فمنذ  الالجئين. 
جميعها  ُعرفت  وممارسات  سياسات  مجموعة  خالل  من  األصلي  وموطنهم  ديارهم 
اليهودية  االجتماعية  الدراسات  مؤتمر  أمام  كلمته  وخالل  بأثر رجعي")2(.  "النقل  باسم 
من  يقرب  ما  استيعاب  في  نجحت  إسرائيل  أن  بيرتس  دون  أوضح  أعاله،  إليه  المشار 
العودة  قانون  بموجب  البالد  إلى  معظمهم  دخل   ،1948 حرب  منذ  يهــودي  مليــون 
قانون  أول  بأنه  والفلســطينيين  اليهود  المحامين  من  عدد  وصفه  الذي   ،1950 لعام 
المهاجرين  عدد  كان  وقد  العنصري)3(.  التمييز  على  شــرعية  صبغة  يضفي  البالد  في 
كما  الدولية،  الالجئين  سنة  عشية  الفلســطينيين  الالجئين  لعدد  تقريًبا  مســاوًيا  اليهود 
وممتلكات  الالجئين  نقل  ا  فعليًّ استكملت  التي  القوانين  من  سلسلة  تبنَّت  إسرائيل  أن 

الشرق  الفلسطينيين في  الالجئين  المتحدة إلغاثة  لمدير وكالة األمم  السنوي  التقرير  األونروا،    )1(
األدنى، 1 يوليو/تموز 1959-30 يونيو/حزيران 1960، ص4.

تضمن ذلك اعتماد تشريع لمنع العودة، وتدمير الممتلكات، وتوطين المهاجرين اليهود في منازل   )2(
على  أيًضا  الخطة  ت  نصَّ الحقة،  مرحلة  وفي  للعودة.  مناوئة  دعاية  ونشر  وأراضيهم،  الالجئين 
مشكلة  والدة   ،)2004( ب  موريس،  العربي.  العالم  في  الالجئين  توطين  إعادة  في  المساعدة 

الالجئين الفلسطينيين، ومصالحة، "أرض بال شعب".
اليهودية،  االجتماعية  الدراسات  الفلسطينيين"،  العرب  الالجئين  "مشكلة   ،)1959( د  بيرتس،    )3(
الفلسطينيون  219-227، و، روبنسون س )2013(، مواطنون غرباء:  4، ص  ع   ،21 المجلد 

ووالدة دولة المستوطنين الليبراليين في إسرائيل، ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد.
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لعام  األساســي  القانون  ذلك،  بين  ومن  اليهودية.  الدولة  إلى  األخرى  الفلســطينيين 
من  المأخوذة  األراضي  بتحويــل  اإلســرائيلية  األراضي  إلدارة  ســمح  الذي   1960
ذلك؟  تم  كيف  والسؤال:  لليهود)1(.  للتصرف  قابلة  غير  ممتلكات  إلى  الفلســطينيين 
القومية  ومنظماتها  اإلسرائيلية  العسكرية  الحكومة  به  قامت  الذي  المحدد  الدور  وما 
إن  السؤال.  هذا  على  كتابيهما  في  وجريس  بيرتس  يجيب  الحكومية؟  شــبه  اليهودية 
لمصطلح  العالم  في  الكثيرين  فهم  أسباب  أيًضا  تفسر  شابهها  وما  الممارســات  هذه 
الشرق  "منتدى  صفحات  في  ريلهاك  مارغريت  فته  عرَّ والذي  الفلســطيني"،  "الالجئ 
أروقة  داخل  تنتهي  ال  ومناقشات  للحل  قابلة  غير  سياســية  "مشكلة  بأنه  األوســط"، 

المتحدة")2(. األمم 

فلسطين  خريطة  باتجاه  ذراعيهما  يمدان  شــابْين  الجئْين  بوضع  الفنان  قرار  بدا 
للطوابع  التذكاري  كتابها  ففي  حال.  أية  على  للفضول  مثيًرا  البريدي  الطابع  وسط  في 
من  "]العديد[  أن  المتحدة  األمم  الحظت  الدولية،  الالجئين  ســنة  بعد  ُنشــر  الذي 
االنتظار  ســوى  شــيء  أي  فعل  يمكنهم[  ]ال  رحلتهم  تنتهي  أن  بمجــرد  الالجئيــن 
المخاوف  انعكســت  وقد  األغلب")3(.  على  بائســة  مخيمات  داخل  اليأس  ومكابدة 
الالجئين  تصوير  طريقة  في  البائسة  المعيشــية  والظروف  واليأس  البطالة  في  الممثلة 
األونروا  اتخذت  حين  وفي  السنة.  هذه  خالل  الصادرة  البريدية  الطوابع  بعض  على 
أعربت  فقد  توظيفهم،  فــرص  وتعزيز  الالجئين  مآوي  مســتوى  لتحســين  خطوات 
أي  وجود  عدم  نتيجة  لالجئين  المعنوية  الحالة  تدني  إزاء  قلقها  عن  كذلــك  الوكالــة 
لالجئين  زياراته  أثناء  االنطباع  نفس  برينر  يول  ن  كوَّ كما  به)4(.  القيام  يمكنهــم  عمــل 
فلسطينيتين  المرأتين  واألسود  األبيض  باللونين  صورة  األوسط؛  والشرق  أوروبا  في 

)1(  انظر، بشكل عام، فورمان، ج. و كيدار، أ )2004(، "من أرض عربية إلى" أراضي إسرائيل": نزع 
د:  البيئة والتخطيط   ،"1948 أعقاب  رتهم إسرائيل في  الذين هجَّ للفلسطينيين  القانونية  الملكية 

المجتمع والفضاء، المجلد 22، ص 830-809.
)2(  ريلهاك، "برنامج األونروا إلعادة التأهيل المهدد"، ص11-15، ص11.

)3(  األونروا، الطوابع البريدية الخاصة بسنة الالجئين الدولية، ص5.
الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )4(

األدنى، 1 يوليو/تموز 1959-30 يونيو/حزيران 1960، ص8.
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الخلفية  في  يتجول  حشد  مع  مغبر  شارع  في  الماء  وتحمالن  مطرزة  مالبس  ترتديان 
التالي: التعليق  ويحمل 

]مخيم  جبر  عقبة  شوارع  تبدو  قد  ذلك،  اعتادت  التي  ألعيننا  بالنسبة 
النظر،  للوهلة األولى. لكن ما أن نمعن  الجمال  في وادي األردن[ رائعة 
رأيناها  التي  األشياء  نفس  لنا  ى  تتبدَّ والمالبس،  المكان  اختالف  وبرغم 

عينها)1(. والكآبة  نفسها  البطالة  األوروبية:  المعسكرات  في 
األونروا  أوضحت   ،1960 العام  في  العامة  الجمعية  إلى  المرفوع  تقريرها  وفي 
صغيرة  تعاونيات  إنشــاء  تضمن  والذي  تتبناه،  الذي  المجتمعية  التنميــة  برنامــج  أن 
"شغل  على  الالجئين  يساعد  سوف  للشباب،  أنشطة  ومراكز  للسيدات  خياطة  ومراكز 

أوضاعهم)2(. وتحسين  أنفسهم" 

البرنامج.  تنفيذ  بدء  إلى  أدت  التي  الوحيدة  المخاوف  هذه  تكن  لم  ذلك،  ومع 
أشارت  المهني،  والتدريب  للتعليم  ع  الموسَّ لبرنامجها  المنطقي  األساس  وضع  فعند 
الماهر  غير  الشــباب  أعداد  لزيادة  المصاحب  المســتقبلي  "الخطر  أن  إلى  األونروا 
أكدت  كما  تأكيد")3(.  إلى  يحتاج  ال  أمر  وإحباط  قلق  من  لديه  بما  العمل  عن  والعاطل 
األوســط،  الشــرق  في  االســتقرار  وحالة  الخدمات  تقديم  بين  العالقة  على  الوكالة 
فقط  تســهم  "لن  تقدمها  التي  المجتمعي  التأهيل  وإعادة  التعليم  برامج  أن  موضحة 
إيجاد  وأهمية  قيمة  على  كذلك  ســتدلِّل  لكنها  ة،  الملحَّ البطالة  مشــكلة  تخفيف  في 
منحته  الذي  التفويض  في  ى  تتجلَّ العالقة  وهذه  المستقبل")4(.  في  مسؤولين  مواطنين 

)1(  برينر، أحضروا األطفال، ص 79.
الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )2(
السنوي  التقرير  واألونروا،  ص4،   ،1959 يونيو/حزيران   30-1958 يوليو/تموز   1 األدنى، 
يوليو/تموز   1 األدنى،  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  لمدير 

1959-30 يونيو/حزيران 1960، ص8.
الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )3(

األدنى، 1 يوليو/تموز 1959-30 يونيو/حزيران 1960، ص2.
)4(  المرجع السابق، ص8.
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ربيع  في  ديفيس،  لجون  مقال  وفي  الزمان.  من  عقــد  قبل  لألونروا  العامة  الجمعيــة 
-أعني  المخرجات  هــذه  الكاتب  وصف  المتحدة،  األمــم  بمراجعة   1960 العــام 
األونروا  لبرنامج  مباشــرة  وغير  مباشــرة  منتجات  أنها  على  واالســتقرار-  اإلغاثــة 
المواطنة،  بشــأن  الوكالة  مالحظة  في  النظر  وبتدقيق  األساســية)1(.  للخدمات  ح  المنقَّ
بين  المتزايد  السياسي  بالنشاط  إحساًسا  يوصل  أن  أيًضا  أراد  الفنان  إن  القول:  يمكن 
الممدودة  أيديهم  فوق  المكتوبة  "عائدون"  عبارة  في  الواضح  فمن  الالجئين.  شباب 
المتحدة  العربية  الجمهوريــة  ختــم  وســط  في  شــابْين  الجئْين  وضع  أن  مباشــرة، 
تجتاح  التي  الناشئة  السياســية  للثورة  وطليعة  كأســاس  دورهم  على  يبدو  فيما  يؤكد 
فإن  واليونســكو،  لألونروا  التابع  المدارس  نظام  عن  كتابته  معرض  وفي  المنطقة)2(. 
ذاته"  تأكيد  على  "القدرة  لديه  "شــعب"  بعبارة  الالجئين  إلى  فهرتي  روبرت  إشــارة 
المنفى  ومجتمعات  المخيمات  تشــهده  كانت  الذي  بالتغيير  منه  اعتراف  وكأنها  تبدو 
فهرتي  رآها  التي  الشعارات  كشفت  كما  الوقت.  هذا  في  العربية  المنطقة  في  المنتشرة 
لن  "أبًدا  و  فلســطين"  ننســى  لن  "أبًدا  أمثلة  -من  المدرســة  جدران  على  مخطوطة 
الالجئون  سعى  التي  للمواطنة  والسياسية  الجغرافية  المالمح  عن  آخر"-  موطًنا   نقبل 

صياغتها)3(. إلى 

تحرير  لوسائل  إلهام  مصدر  واالستقالل  الحرية  لنيل  الجزائري  النضال  كان  وقد 
المجهول  الجندي  ُنُصب  رؤية  عند  برينر  يول  مالحظة  في  اتضحت  التي  فلســطين 

غزة: مدينة  وسط 

في  ويحمل  ذراعيه  بإحدى  إليه  ويشير  الشــمال  باتجاه  النُُّصب  يقف 
خريطة  ترى  التمثال  يدعم  الذي  العمود  وفي  آلية.  بندقية  األخرى  ذراعه 
أن  ويبدو  السابق،  في  عليه  كانت  الذي  النحو  على  منقوشة  لفلســطين 

)1(  ديفيس "محنة ومأساة الجيل الشاب من الجئي فلسطين"، ص26.
)2(  انظر بشكل عام، ر. صايغ )2007(، الفلسطينيون: من فالحين إلى ثوريين، طبعة جديدة، لندن: 
-1948 الفلسطينية،  القومية  الثالثة/أطوار  "الوجوه   ،)2005( هـ  وبومغارتن،  بوكس؛  زيد 

2005"، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 34، رقم 3، ص 48-25.
)3(  فهرتي، من الناحية اإلنسانية، ص12.
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غزة  سكان  من  كبيرة  نسبة  عليه  تجتمع  النصب  هذا  روح  من  شيًئا  هناك 
نسمة)1(.  320.000 عددهم  البالغ 

السياسية  اللجنَة  الفلســطيني،  العربي  الوفد  عضو  غوري،  إميل  ر  حذَّ وقد  هذا، 
أي  للفلســطينيين  يترك  لن  سياســي  حل  غياب  أن  من  العامة  الجمعية  في  الخاصة 

بأنفسهم)2(. وطنهم  تحرير  سوى  خيار 

للوفد  فيها  ُسمح  التي  األولى  المرة  كانت  الدولية  الالجئين  سنة  أن  حين  وفي 
فقط.  الشخصية  بصفته  إال  بالتحدث  له  ُيسمح  لم  غوري  أن  إال  اللجنة،  أمام  بالمثول 
المتحدة،  العربية  الجمهورية  طابع  على  فلســطين  خريطة  إلى  اإلشــارة  على  وتعقيًبا 
من  عضو  دولة  إخراج  محاولة  خطر  من  اللجنَة  إسرائيل،  ممثل  كوماي،  مايكل  ر  حذَّ
في  الفلسطينيين  لالجئين  السياســي  الحشــد  وقف  عن  عجزها  ظل  ففي  الوجود)3(. 
األحيان  من  كثير  في  الوحشية  الطرق  إلى  إســرائيل  لجأت  المجاورة،  العربية  الدول 
حيث  اليهودية)4(؛  الدولة  داخل  مســتقلة  فلســطينية  سياســية  حركة  أي  ظهور  لقمع 
والتي  أعاله  المذكورة  المستوى  رفيعة  اإلســرائيلية  اللجنة  توصيات  مع  ذلك  تماهى 
األوقات  جميع  في  األمن  يسود  أن  ضرورة  إلى  الدولية  الالجئين  سنة  عشية  خلصت 

الفلسطينيين))(. من  ومواطنيها  اليهودية  الدولة  بين  العالقة  يحكم  كعامل 

المسلح  الكفاح   ،)1997( ي  صايغ،  عام،  بشكل  انظر  ص107.  األطفال،  أحضروا  برينر،    )1(
والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، 1949-1993، أكسفورد: مطبعة كالرندون.

 17  ،202 المجموعة  الخاصة،  السياسية  اللجنة   ،)1960( المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية    )2(
نوفمبر/تشرين الثاني UN Doc. A / SPC / SR.202 ،1960، ص129.

)3(  الجمعية العامة لألمم المتحدة )1960( اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع 209، 28 نوفمبر/
تشرين الثاني UN Doc. A/SPC/SR.209 ،1960، ص156.

)4(  انظر، بشكل عام، الفصل الثاني في بابي، إ )2006(، الفلسطينيون المنسيون: تاريخ الفلسطينيين 
في إسرائيل، نيوهافن، كونيتيكت: مطبعة جامعة ييل، ص4-93. انظر أيًضا: السعدي، "تصاميم 
مشؤومة: استراتيجيات وتكتيكات إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين خالل العقدين األولين"، 
ولوستيك، آي )1980(، العرب في الدولة اليهودية: سيطرة إسرائيل على األقلية القومية، أوستن، 

تكساس: مطبعة جامعة تكساس.
)5(  السعدي، "تصاميم مشؤومة: استراتيجيات وتكتيكات إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين خالل 

العقدين األولين"، ص89-88.
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الخريطة

الالجئين  قصــة  انتهاء  ل  يشــكِّ ال  أعاله،  المســرودة  األحداث  إلــى  بالنظــر 
بخريطة  المتحدة  العربيــة  الجمهورية  طابــع  خالل  من  ُرويت  التــي  الفلســطينيين 
الجمعية  إلى  المقدم  تقريرها  في  مالحظة  األونروا  أبدت  فقد  مفاجأة.  أية  فلســطين 
أكدوا  تقريًبا  المشكلة  درسوا  من  غالبية  أن  مفادها  الدولية  الالجئين  سنة  إبَّان  العامة 
أخرى)1(.  إجابة  على  الموافقة  وعدم  وطنهم  إلى  العودة  في  القوية  الالجئيــن  رغبــة 
فإن  إســرائيل،  دولة  وإنشــاء  االنتداب  فترة  إبان  فلســطين  حل  عن  النظر  وبصرف 
األونروا  تعريف  في  أيًضا  واضًحا  كان  للعــودة  موضوًعا  كان  الذي  الوطن  وجــود 
إقامة طبيعية في  يقيم  لفظ يشمل أي شخص كان  أنه  إلى  أشار  العملي لالجئ؛ حيث 
المجتمع  لقادة  زيارته  وأثناء   .)2(

 1948 حرب  قبل  عامين  عن  تقل  ال  لمدة  فلسطين 
في  كانت  كما  لفلسطين  وخرائط  بالشعارات،  جدرانه  تزينت  الذي  المقاهي  أحد  في 
نفس  منهم  برينر  يول  سمع  الناصر،  عبد  بالرئيس  اإلعجاب  وعبارات   ،1948 عام 
شاهدها  التي  الصور  إحدى  األميركي  الممثل  وصف  كما  بالعودة،  المتعلق  المطلب 

التالية: بالعبارة  غزة  قطاع  في  يونس  خان  لمخيم  زيارته  أثناء 

فقد  الرجل  هذا  أكوابنا،  ويمأل  بالموقد  يعتني  مســن  رجل  ثمة  كان 
األونروا،  قدمتها  التي  بالمســاعدة  أقرَّ  وقد  فلســطين.  حرب  في  ولديه 
كان  الرئيســي  تصريحه  ولكن  اآلخرين،  المتحدثيــن  بعض  بخــالف 

األول)3(. المقام  في  وطنه  إلى  العودة  يريد  رجل  تصريح 
في  المشاركين  إلى  الرسالة  نفس  مو،  شيروود  باألونروا،  االتصال  مدير  أرسل 
تبديد  إلى  يهدف  كان  وســواء  نيويورك.  في  اليهودية  االجتماعية  الدراســات  مؤتمر 
أوضح  فقد  للوضع،  تعقيًدا  أكثــر  فهم  نقل  أو  الجمهور  لدى  محتملــة  شــكوك  أي 

الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )1(
األدنى، 1 يوليو/تموز 1959-30 يونيو/حزيران 1960، ص4.

)2(  األونروا، إشكالية تصحيح جداول اإلغاثة لدى األونروا.
)3(  برينر، أحضروا األطفال، ص128.
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برغبتهم  فقط  ليس  المخيمات،  زوار  إعجاب  يثيروا  أن  "يمكن  الالجئين  أن  شيروود 
وانضباطهم  وأدبهم  لطفهم  خالل  من  ]أيًضا[  ولكن  وطنهم  إلى  العودة  في  الشديدة 

وتفهمهم")1(.

غير  على  تحفًظا  أقل  المتحدة  األمم  في  لألونروا  السنوي  التقرير  مناقشة  كانت 
الســنوات  في  الحال  كانت  كما  وطنهم،  إلى  الالجئين  عودة  كانت  حيــث  المتوقــع؛ 
المتحدة.  األمم  في  ينتهي  ال  الذي  بالنقاش  ريلهاك  وصفته  الذي  الموضوع  السابقة، 
سنة  سبقت  التي  السنوات  في  وطنهم  إلى  بالعودة  الفلســطينيين  لمطالب  واســتجابًة 
في  ينحصر  ال  الوطن  تعريف  إن  إيبان:  أبا  اإلسرائيلي،  السفير  قال  الدولية،  الالجئين 
كلمة  أن  يعني  وهذا  للدولة)2(.  الوطنية  الهوية  إلى  يمتد  وإنما  فحسب  اإلقليمي  المعنى 
الالجئين  عودة  مناقشة  في  للتطبيق  قابلة  تكن  لم  اإلسرائيلية  النظر  وجهة  من  "العودة" 
الخبراء  للجنة  التفصيلي  النقاش  محور  كان  ولقد  اليهودية.  الدولة  إلى  الفلســطينيين 
نيويورك  والية  لجامعة  التابع  المتوسط  البحر  شؤون  معهد  في  عضًوا   17 من  المؤلَّفة 
وبالتزامن  ال)3(.  أم  الفلسطينيين  الالجئين  وطن  هي  إسرائيل  كانت  إذا  ما  حول  يدور 
الفلســطينيين:  الالجئين  "مشــكلة  المعنون  اإلصدار  ز  ركَّ الدولية،  الالجئين  ســنة  مع 
مغفاًل  لالجئين  الفردية  الحقوق  علــى  المطاف  نهاية  في  للحل"  وخطة  جديــد  نهــج 
تعريف  أن  اللجنة  رأت  حيث  القومي)4(؛  المصير  تقرير  في  -كشعب-  الجماعي  حقهم 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  الحق.  وقت  في  ُيناقش  أن  ُيمكن  الوطن  لمفهوم  الشــخص 
الطابع  خالل  من  المحكية  الفلســطينيين  الالجئين  قصة  فــي  النهائية  الصورة  بــدت 
الالجئين  قصص  سرد  بطريقة  قورنت  ما  إذا  مدهشة  المتحدة  العربية  للمملكة  البريدي 

)1(  مو، أوضاع الالجئين العرب، ص237.
)2(  الجمعية العامة لألمم المتحدة )1958( اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع 106، 17 نوفمبر/

تشرين الثاني UN Doc. A/SPC/SR ،1958، ص84.
)3(  باز أ. وكوك ر )2019(، "الحنين إلى الوطن: بيتر بيرغسون وحنا أرندت بشأن مشكلة الالجئين 

2019.1691834 .DOI: 10.1080/17449057 ،الفلسطينيين"، السياسة العرقية
)4(  معهد شؤون البحر المتوسط )1958(، مشكلة الالجئين الفلسطينيين: نهج جديد وخطة للحل، 

نيويورك.
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للطوابع  التذكاري  الكتاب  مؤلِّف  يقول  الدولية.  الالجئين  سنة  تناولتها  التي  األخرى 
القصة  إنهاء  بدا  وقد  الالجئين.  توطين  بإعادة  تنتهي  ما  عادًة  القصص  هذه  إن  البريدية 
إثارة  أكثر  إسرائيل،  دولة  إلى  اإلشارة  دون  خاصة  بصورة  فلسطين  بخريطة  الفلسطينية 

الدولية. الالجئين  لسنة  البحتة  اإلنسانية  الطبيعة  ضوء  في  لإلعجاب 

والشــرق  أوروبا  عبر  به  الخاصة  اللجوء"  "رحلة  في  برينر  يول  انطالق  وقبــل 
واألونروا  الالجئين  لشــؤون  المتحدة  لألمم  الســامية  المفوضية  هت  وجَّ األوســط، 
لمئات  بالنســبة  أهمية  أكثر  الحياة  "لجعل  فعله  يمكن  ما  على  بالتركيز  له  تعليمات 
بشــأن  عليهم  أســئلة  طرح  من  بداًل  منازلهم  ]تركوا[  الذين  األشــخاص  من  اآلالف 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  الحظ  السياق،  نفس  وفي  لمشكلتهم)1(.  الجذري  السبب 
المشكالت  مع  بالتعامل  مختصة  ببساطة  تكن  لم  العالمية  الالجئين  مبادرة  أن  كذلك 
أيًضا  تعني  المشكالت  هذه  إن  أعاله.  المذكور  تقريره  بحثها  التي  والسياسية  النفسية 
ال  أيًضا،  هامرشــولد  أشــار  كما  التوطين،  وإعادة  المحلي  المجتمع  في  االندماج  أن 
أن  غير  الدولية)2(.  الالجئين  ســنة  خالل  األونروا  أهداف  بين  من  يكــون  أن  يمكــن 
حالًّ  يقدم  اإلســرائيلي  المنظور  من  التوطين  وإعادة  المحلي  المجتمع  في  االندماج 
مع  والثقافة  واللغة  والدين  الِعرق  في  يتشاركون  الالجئين  ألن  نظًرا  للمشكلة  ســهاًل 
إيبان، في كلمته  أبا  السفير اإلسرائيلي،  العربية. وتأييًدا لذلك، استشهد  الدول  مواطني 
ُنشرت  التي  الدراسات  من  بعدد  العامة  للجمعية  التابعة  الخاصة  السياسية  اللجنة  أمام 
وخائفون(  غرباء  )نحن  كتيب  ومنها  الدولية،  الالجئين  ســنة  ســبقت  التي  الفترة  في 
الفلسطينيين)3(.  لالجئين  كحل  الوطن  إلى  العودة  رفض  والذي  ريس،  إلفين  لمؤلِّفه، 
االجتماعية  الدراسات  مؤتمر  أمام  أعاله  المذكور  عرضه  في  بيرتس  دون  اقترح  كما 

)1(  برينر، أحضروا األطفال، ص75.
 UN Doc. ،2(  األمين العام لألمم المتحدة )1960(، تقرير األمين العام بشأن سنة الالجئين الدولية(

.A / 4546
)3(  الجمعية العامة لألمم المتحدة، اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع 106، ص. 83. انظر ريس، 
"نحن غرباء وخائفون" وويتكامب، ف )1957(، "مشكلة الالجئين في الشرق األوسط"، نشرة 
اإلعالم  مكتب   ،11 الفصل  أيًضا  انظر  ص51-3.   ،1 الرقم   ،5 العدد  اإلخبارية،   .R.E.M.P

اإلسرائيلي )1960(، كفاح إسرائيل من أجل السالم، نيويورك، ص108-88.
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معهد  ذلك  في  بما  المجموعات،  بعض  قدمتها  التي  المقترحات  تكون  أن  اليهوديــة 
كنقطة  الالجئين  اختيار  مبدأ  أكدت على  متفائلة ألنها  المتوسط،  األبيض  البحر  شؤون 

للمشكلة. حل  إليجاد  انطالق 

لفت  في  برغبته  مدفوًعا  الخريطة  لصورة  الفنان  استخدام  يكون  أن  الوارد  ومن 
إلى  المقدمة  تقريرها  ففي  الالجئين.  لمشكلة  سياسي  حل  إيجاد  ضرورة  إلى  االنتباه 
أن  يمكنها  ال  أنها  على  األونروا  أكدت  الدولية،  الالجئين  ســنة  إبَّان  العامة  الجمعية 
المتحدة  األمم  وكالتي  بيــن  مقارنته  معرض  وفي  بنفســها.  الالجئين  مشــكلة  تحل 
"أحضروا  المعنون  عمله  في  ذاتها  النقطة  على  برينر  يول  د  شدَّ بالالجئين،  المعنيتين 
المتحدة  لألمم  الســامية  المفوضية  عكس  على  أنه  إلى  أيًضا  أشــار  عندما  األطفال" 
يقتصر  األونروا  تفويض  فإن  دائمة،  حلــول  عن  بالبحث  المكلفة  الالجئين  لشــؤون 
االكتفاء  تحقيق  على  وتدريبهم  بصحتهــم  والعناية  وإيوائهم  الالجئين  "إطعام  علــى 
المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنة  فإن  الدولية،  الالجئين  ســنة  وبحلول  الذاتي")1(. 
توقف  قد   ،)194( رقم  القرار  تنفيذ  تسهيل  بغرض  ست  ُأسِّ التي  بفلسطين  والخاصة 
المبادرة  تطبيق  أثناء  الزمن)2(.  من  لعقد  الممتدة  الفترة  غالبية  في  الدبلوماسي  نشاطها 
قرار  على  تعدياًل  واإلفريقية  اآلســيوية  الدول  من  صغيرة  مجموعة  قدمت  العالمية، 
التوفيق  لجنة  دعا  مما  الفلسطينيين،  الالجئين  مساعدة  بشأن  السنوي  العامة  الجمعية 
الدول  وكانت   .194 رقم  القرار  من   11 الفقرة  تنفيذ  "تأمين"  إلى  بفلسطين  الخاصة 
)إعالن   1514 رقم  القرار  لصالح  تت  صوَّ التي  الدول  من  أكبر  مجموعة  ضمن  ذاتها 
أحقية  أعلن  والذي  السنة،  مطلع  في  المستعمرة(  والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح 
الخاصة  السياســية  اللجنة  أمام  كلمته  وخالل  مصيرها)3(.  تقرير  في  الشــعوب  جميع 

)1(  بيرنر، أحضروا األطفال، ص82.
ديسمبر/كانون   9  ،851 رقم  العامة  الجلسة   ،1456 رقم  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار    )2(
4. انظر أيًضا: الجمعية العامة  األول UN Doc. A / RES / 1456 )1959 ،1959(، الفقرة 
لألمم المتحدة )1959(، تقرير اللجنة السياسية الخاصة، UN Doc. A / 4342، 8 ديسمبر/

كانون األول 1959.
)3(  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 1514، الجلسة العامة رقم 947، 14 ديسمبر/كانون 

.)1960( Doc. A/RES/1514 UN ،1960 األول
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الفلسطيني،  العربي  الوفد  من  غوري،  إميل  أشــار  اإلعالن،  اعتماد  من  أســابيع  قبل 
شــك  بال  تفهم  الخصوص،  وجه  على  وإفريقيا،  آســيا  في  الجديدة  "الدول  أن  إلى 
أشار  ما  وحسب  مصيرهم")1(.  تقرير  في  ورغبتهم  فلسطين  لعرب  الوطنية  التطلعات 
مماثلة  لغة  يستخدمون  إسرائيل  في  الفلســطينيون  كان  فقد  كتابه،  في  جريس  صبري 

لالجئين. العالمية  المبادرة  سبقت  التي  السنوات  في 

ومواطنهم  ديارهم  إلى  بالعودة  لالجئين  بالسماح  الفلسطينية  للمطالب  واستجابة 
إعالن  على  أيًضا  يعتمد  كوماي،  مايكل  إسرائيل،  ممثل  أن  بدا  فقد  إسرائيل،  داخل 
الشــؤون  في  التدخل  بعدم  الطبيعية  ونتيجته  الســيادة  مبدأ  الســيما  العامة  الجمعية 
اختصاص  أي  لها  "ليس  العامة  الجمعيــة  أن  كوماي  رأى  حيث  للدولــة؛  الداخليــة 
وبعبارة  ســيادة")2(.  ذات  بدولة  الخاصة  األراضي  بدخول  أفراد  ألي  )حقوق(  لمنح 
سكاًنا  فعليًّا  أصبحوا  بيرتس  إليهم  أشار  الذين  اليهود  المهاجرين  أن  حين  في  أخرى، 
فإن   ،1950 العام  في  اعتمــاده  حين  إلى  العودة  قانون  تفعيل  بعــد  للبالد  أصلييــن 
دخولهم  وأصبح  مهاجرين  أصبحوا  البالد  في  أصليين  ســكاًنا  كانوا  الذين  الالجئين 
الفنان  أن  إلى  نخلص  أن  يمكننا  هذا  ومن  المحلي.  القضاء  اختصاص  من  البالد  إلى 
ينطوي  أن  البد  السياسي  الحل  أن  إلى  لإلشارة  أيًضا  فلسطين  خريطة  استخدم  ربما 

االستعمار. إنهاء  على 

الخاصة  السياســية  اللجنة  في  كذلك  تنته  لم  التي  النقاشــية  الموضوعات  ومن 
العامة  الجمعية  إعالن  قرار  كان  إذا  ما  بشــأن  الجدل  هو  الدولية  الالجئين  ســنة  أثناء 
نقاشات  كذلك  السنة  هذه  شهدت  حيث  ال؛  أم  الفلسطينيين  على  ينطبق   1960 للعام 

إفريقيا.  جنوب  في  العنصري  الفصل  بشأن  محتدمة 

أحمد  أوضح  استعمار،  مشكلة  بأنها  الفلسطينية  المشــكلة  وصفه  على  وتعقيًبا 
األمم  لدى  السعودية  العربية  للمملكة  ســفيًرا  عمل  فلسطيني  محاٍم  وهو  الشــقيري، 

)1(  الجمعية العامة لألمم المتحدة- اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع رقم 202، ص126.
)2(  الجمعية العامة لألمم المتحدةـ اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع رقم 209، ص155.
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في  صدر  الذي  بلفور  وعد  في  تكمن  الالجئين  مشــكلة  أصول  أن  أوضح  المتحدة، 
بعد  ُنشر  الذي  فلســطين  في  الصهيوني  االســتعمار  حول  كتابه  وفي   .)1(

 1917 العام 
الصايغ،  فايز  الفلسطيني،  السياسي  والناشط  الباحث  عرض  الدولية،  الالجئين  ســنة 
حل  على  ساعدت  التي  الصلة  ذات  والممارسات  إلســرائيل  االســتعمارية  األصول 
في  ودمجه  بلفور  وعــد  خالل  فمن  اليهودية)2(،  الدولة  وإقامــة  االنتدابية  فلســطين 
على  البريطانية  الحكومة  وافقت  األمم،  عصبة  ته  أقرَّ الذي  فلســطين  على  االنتداب 

فلسطين. في  لليهود  قومي  وطن  إنشاء  تسهيل 

األراضي،  على  واالستيالء  اليهودية،  -الهجرة  تنفيذها  المقرر  اإلجراءات  كانت 
بين  التمييز  على  األساس  في  مبنية  الناشئة  للدولة  الدستورية  واألسس  واالستيطان- 
والتي  فلســطين،  في  يهودية"  غير  "مجتمعات  االنتداب  ســماه  وما  اليهود  المواطنين 
الحًقا  س  تكرَّ الذي  التمييز  وهذا  البــالد.  في  األصليين  الســكان  غالبية  تضم  كانت 
دولة  امتناع  سبب  ر  يفسِّ أعاله  المذكور  العودة  قانون  من  بدًءا  اإلسرائيلي  القانون  في 
للعام  العامة  الجمعية  إعالن  مع  وتماشــًيا  الالجئين)3(.  بعودة  السماح  عن  إســرائيل 
األمم  لجنة  قبل  من   1958 العام  تقرير  في  للتمحيص  خضعت  التي  والمبادئ   1960
مغادرة  في  فرد  كل  حق  في  التمييز  عن  أولية  )دراسة  اإلنسان  بحقوق  المعنية  المتحدة 

بأن: الشقيري  احتج  موطنه(،  إلى  والعودة  بلده،  ذلك  في  بما  بلد،  أي 

A/  ،200 رقم  االجتماع  الخاصة،  السياسية  اللجنة   )1960( المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية    )1(
SPC/SR.200. أصبح الشقيري بعد أربع سنوات أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية.

)2(  فايز الصايغ )1965(، االستعمار الصهيوني في فلسطين، بيروت: مركز البحوث، منظمة التحرير 
نيويورك:  استيطانية،  مستعمرة  دولة  إسرائيل-   )1973( م  رودنسون،  أيًضا:  انظر  الفلسطينية. 
"تنظير االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين"،  مطبعة موناد، وغيرشون، س )2017(، 
لندن:  االستيطاني،  االستعمار  لتاريخ  روتليدج  دليل  )محرران(،  إل  وفيراسيني  إي  كافاناغ  في 

روتليدج، ص352-339.
يهودية  كدولة  الذاتي  إسرائيل  وتعريف  والعودة  اليهودية  والجنسية  المواطنة  بين  العالقة  حول    )3(
عواقبها  والجنسية:  المواطنة  بين  االختالف  "أوجه   ،)1994( د  هاندلمان،  انظر:  وديمقراطية، 
على العرق وعدم المساواة في إسرائيل"، المجلة الدولية للسياسة والثقافة والمجتمع، العدد 7، 
الرقم 3، ص 441-459؛ تكينر، ر )1991( "العرق ومسألة الهوية الوطنية في إسرائيل"، المجلة 
1، ص 39-55؛ والمصري، م )2017(،  الدولية لدراسات الشرق األوسط، العدد 23، الرقم 

ديناميكيات الدستورية اإلقصائية: إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، أكسفورد: هارت للنشر.
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وهكذا  االنتداب،  تحت  األمم  عصبة  وضعتها  دولة  كانت  فلســطين 
األمم  على  يجب  وبالتالــي،  الدولية.  النظر  وجهــة  من  وضعهــا  كان 
السياســي  االســتقالل  احترام  األمم،  لعصبة  خليفة  بوصفها  المتحدة، 
وطنهم  إلى  الالجئون  يعاد  أن  وينبغي  اإلقليمية.  وسالمتها  الدولة  لتلك 
الذين  اليهود  أن  في  شك  هناك  وليس  وحدتها.  فلســطين  تســتعيد  وأن 
حقوقهم)1(. بكامل  يتمتعون  سوف  فلسطين  في  شرعيين  مواطنين  كانوا 

كقوة  إســرائيل  وصف  إن  إســرائيل:  ممثل  لوري،  آرثر  قال  ذلك،  على  ا  وردًّ
الصهيونية  بين  االرتباط  نفي  لوري  وحاول  تماًما")2(.  خاطئ  "تشــبيه  هو  اســتعمارية 
الدول  بين  إســرائيل  اعتماد  أوراق  وتلميع  للحركة  ــا  ذاتيًّ بها  المعتــرف  واألصــول 
الدولة  وصف  خالل  من  حديًثا،  اســتقاللها  على  حصلت  التي  واإلفريقية  اآلســيوية 
مستقل"  وجود  ذات  دولة  وبأنها  القديمة  للقرون  العضوي  "االستمرار  بأنها  اليهودية 
اهتمامها  اللجنة  هت  وجَّ عندما  البريطانية)3(.  اإلمبريالية  من  اليهود  تحرر  على  ًدا  مشدِّ
العنصرية  التفرقة  أن  إيشيل،  تمار  إسرائيل،  ممثلة  أكدت  العنصري،  الفصل  مسألة  إلى 
إلى  وتؤدي  الدول  بين  الســلمية  بالعالقات  وتضر  بل  اإلنســان  كرامة  مع  "تتعارض 
في  المتعددة  األعراق  ذات  المجتمعات  إلى  إيشيل  وأشــارت  والكراهية")4(.  المعاناة 
إفريقيا  جنوب  مع  المتحالفة  الدولة  داعية  الالتينية،  أميركا  دول  من  وغيرها  البرازيل 

والملونين"))(. السود  لمواطنيها  متساوية  حقوق  "منح  إلى 

)1(  الجمعية العامة لألمم المتحدة )1960(، االجتماع رقم 213، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1960، 
الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  ص177.   ،UN Doc. A/SPC/SR.213
)1958(، دراسة أولية عن التمييز في حق كل فرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة 
2، من اإلعالن العالمي لحقوق  13، الفقرة  إلى موطنه، على النحو المنصوص عليه في المادة 

.E/CN.4/Sub.2/L.146 ،اإلنسان
 14  ،250 رقم  االجتماع  الخاصة،  السياسية  اللجنة   )1961( المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية    )2(

أبريل/نيسان UN Doc. A/SPC/SR.250 ،1961، ص112.
)3(  المرجع السابق.

)4(  الجمعية العامة لألمم المتحدة )1961( اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع رقم 239، 3 أبريل/
نيسان UN Doc. A/SPC/SR.239 ،1961، ص61.

)5(  المرجع السابق.



169

بشــأن  للجنة  األمد  طويل  النقاش  اقتراب  مــع  وتحديًدا  أشــهر،  بضعة  وبعــد 
وكأنه  لوري  آرثر  بــدا   ،1961 العام  ربيع  في  االنتهاء  مــن  الفلســطينيين  الالجئيــن 
إســرائيل  مواطني  أن  األعضاء  الدول  أخبر  عندما  مشــابهة  نقطة  توضيح  في  راغب 
هذه  كانت  وســواء  القانون)1(.  بموجب  متســاوية  بحماية  يتمتعون  الفلســطينيين  من 
مواطني  بأن  القائلة  الحقيقة  تتجاهل  الصياغة  فإن  ال،  أم  بعناية  ُكتبت  قد  التصريحات 
عشية  ففي  القانون.  ظل  في  متساوية  بحماية  يتمتعون  ال  الفلســطينيين  من  إســرائيل 
أعاله  المذكورة  المستوى  رفيعة  اإلسرائيلية  اللجنة  خُلصت  الدولية،  الالجئين  ســنة 
الفلسطينيين  اندماج  أن  إلى  اليهودية  الدولة  في  للفلسطينيين  المستقبلي  الوضع  بشأن 

الحدوث)2(. ممكن  غير  أمر  ببساطة  هو  متساوين  كمواطنين 

)1(  الجمعية العامة لألمم المتحدة، اللجنة السياسية الخاصة، االجتماع رقم 250، ص113.
)2(  السعدي "تصاميم مشؤومة: استراتيجيات وتكتيكات إسرائيل للسيطرة على الفلسطينيين خالل 

أول عقدين"، ص88-89. انظر بشكل عام: المصري، ديناميكيات الدستورية اإلقصائية.
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خاتمة

أنحاء  جميع  مــن  وفود  اجتمعت   ،1961 العــام  من  الثاني  يناير/كانــون  فــي 

الســيد  وبحســب  الدولية.  الالجئين  ســنة  بنهاية  لالحتفال  مجدًدا  جنيف  في  العالم 

في  أســهمت  العالمية  المبادرة  فإن  المتحدة،  لألمــم  العام  األميــن  همرشــولد،  داغ 

المســتمرة  والحاجة  العالمية"  الالجئين  "لمشــكلة  المســتمرة  بالطبيعة  الوعي  تعزيز 

 80 من  يقرب  ما  ُجمع  وقد  والشــعوب.  الحكومات  من  مســاعدات  على  للحصول 

حلول  توفير  جرى  بينما   ،1960 سبتمبر/أيلول  نهاية  بحلول  للمساعدة  دوالر  مليون 

وإعادة  المحلي  واالندماج  الوطن  إلى  العودة  خالل  من  الالجئين  من  اآلالف  لعشرات 

إلى  العالمية  الالجئين  مبــادرة  خالل  من  األونروا  حققته  ما  يصل  ولــم  التوطيــن)1(. 

المستوى المطلوب. ففي حديثه أمام المؤتمر الختامي، أقرَّ جون ديفيس، مدير الوكالة، 

بعض  هناك  تزال  ال  الفلســطينيين،  الالجئين  بحالة  الوعي  زيادة  من  الرغم  على   بأنه 

المغلوطة)2(. المفاهيم 

الوكالة  تاريخ  تناولــت  منشــورات  سلســلة  التالي  العام  في  األونروا  أطلقــت 

العالقة  األسئلة  توضيح  في  ذلك  يسهم  أن  أمل  على  وبرامجها  التسجيل  وممارسات 

أيًضا:  انظر  الدولية.  الالجئين  سنة  بشأن  العام  األمين  تقرير  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية    )1(
جاتريل، العالم الحر؟، ص 207-201.

تصريح للدكتور جون ديفيس، مدير وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين أمام مؤتمر    )2(
سنة الالجئين الدولية، جنيف، 18 يناير/كانون الثاني 1961، مكتب األمم المتحدة في جنيف، 

0088/55، ملف 045، في: جاتريل، العالم الحر؟، ص217-216.
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وحققت  الخصوص)1(.  وجه  على  تخدمهــم  الذين  والالجئين  األونروا  عمل  بشــأن 
المهني.  والتدريب  للتعليم  الموسع  لبرنامجها  األموال  جمع  في  مبهًرا  نجاًحا  الوكالة 
من  اآلالف  بمئات  تبرعات  جمع  في  األونروا  نجحت  العالمية،  الحملة  نهايــة  ومــع 
مرة  الوكالة  اضطرت  التالي،  العام  وفي  المنشود)2(.  الهدف  فاق  نحو  على  الدوالرات 
التشغيلي.  عجزها  لتغطية  أصاًل-  -المحدود  العامل  المال  رأس  ســحب  إلى  أخرى 
الدكتوَر  بفلسطين  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  لجنُة  عيَّنت  بعام،  وبعدها 
لتنفيذ  المتاحة  الفرص  استكشــاف  مواصلة  بغرض  ا  خاصًّ ممثاًل  جونســون  جوزيف 
ُعلِّقت  المبادرة  أن  إال   ،)194( رقــم  العامة  الجمعية  قــرار  من   )11( رقــم  الفقــرة 
العربية  والــدول  إســرائيل  موافقة  تأمين  في  جونســون  إخفاق  نتيجة  عاميــن   بعــد 

خطته)3(. على 

مهمتين  إليها  أسندت  عقود،  سبعة  قبل  األونروا  العامة  الجمعية  أسست  عندما 
خالل  من  تأهيلهم  إعادة  وتيسير   1948 حرب  لالجئي  اإلغاثة  تقديم  هما:  رئيستين 
اإلغاثة  أن تسهم خدمات  تأمل كذلك  العامة  الجمعية  العامة. وكانت  برنامج لألشغال 
في  واالســتقرار  الســالم  تحقيق  في  األونروا  تقدمه  الذي  العامة  األشــغال  وبرنامج 
بعض  مختلفة  بعبارات  وإْن  األهداف،  نفس  على  الوكالة  وأكدت  األوسط)4(.  الشرق 

)1(  هدف إصدار المنشورات أيًضا إلى تيسير مناقشات الجمعية العامة بشأن تجديد والية األونروا 
وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير   ،)1962( األونروا  التالي.  للعام 
 UN،1962 الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، 1 يوليو/تموز 1961-30 يونيو/حزيران

Doc. A / 5214، ص1.
الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير   ،)1961( األونروا    )2(
 UN Doc. يونيو/حزيران 1961،   30-1960 يوليو/تموز   1 األدنى،  الشرق  الفلسطينيين في 

A / 5214، ص3.
)3(  لجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين )1961(، التقرير المرحلي التاسع عشر 
1؛  والملحق   UN Doc. A/4921 بفلسطين،  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  للجنة 
الحادي  المرحلي  التقرير   ،)1963( بفلسطين  والخاصة  المتحدة  لألمم  التابعة  التوفيق  ولجنة 
والعشرون للجنة التوفيق التابعة لألمم المتحدة والخاصة بفلسطين، UN Doc. A/5545. انظر 
أيًضا: فورسيث، د )1972(، صنع السالم في األمم المتحدة: لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين، 

بالتيمور، دكتوراه في الطب: مطبعة جامعة جونز هوبكنز، ص 414-123.
)4(  الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار رقم 302.
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بما  وتزويدهم  الالجئين،  معاناة  تخفيف  وهي:  الدولية،  الالجئين  سنة  خالل  الشيء، 
في  االستقرار  تعميم  ودعم  مكان،  أي  في  ومنتجة  نافعة  حياة  يحيوا  لكي  يحتاجونه 
المعنية  القوى  لتمكين  المواتية  الظروف  توفير  شأنه  من  كله  وهذا  األوسط،  الشــرق 
الخدمات  شهدت  وقد  تنظيًما)1(.  أكثر  بطريقة  العمل  من  المنطقة  مســتقبل  بتشــكيل 
ذلك  منذ  تطوًرا  عنها  الوكالة  حديث  وكيفية  تقديمها  وأساليب  األونروا  تقدمها  التي 
أوضاع  وتحســين  التحتية  والبنى  الصغر  متناهي  التمويل  برامج  قدمت  كما  الحين، 
وإلى  الوكالة)2(.  قدمتها  التي  األولية  األساســية  الخدمات  مجموعة  بدعم  المخيمات 
طرأت  التي  التغييرات  أهم  من  كان  فقــد  والبرامجية،  اإلدارية  اإلصالحات  جانــب 
األقاليم  وفي  الوكالة  داخل  الحمايــة  تعميم  األونروا  خدمات  تقديم  أســلوب  على 
تقديم  في  المتمثلة  لمهمتها  وصفها  معرض  وفي  عملياتها)3(.  فيها  تباشر  التي  الخمس 
تسهم  برامجها  أن  األونروا  أوضحت  اليوم،  الفلسطينيين  لالجئين  األساسية  الخدمات 
حل  إلى  التوصل  يتم  ريثما  وحمايتهم  البشــرية  وتنميتهم  الالجئين  "رفاه  تحقيق  في 
العامة  الجمعية  التي وضعتها  فإن األهداف األساسية  عادل ]لوضعهم[")4(. ومع ذلك، 
تقديم  في:  ممثلة  ظلت  بل  ُيذكر،  محوري  تغيير  أي  تشهد  لم  عاًما   70 منذ  للوكالة 
في  واالستقرار  الســالم  تحقيق  في  اإلســهام  ثم  ومن  التأهيل  إعادة  وتيســير  اإلغاثة 

األوسط. الشرق 

تستعد  الذي  الوقت  في  األهداف  هذه  تحقيق  على  األونروا  قدرة  أصبحت  لقد 
استراتيجيتها  الوكالة  عرضت  فعندما  متزايد.  قلق  مثار  الثامن  عقدها  إلى  لالنتقال  فيه 

الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة  األمم  وكالة  لمدير  السنوي  التقرير  األونروا،    )1(
األدنى، 1 يوليو/تموز 1959–30 يونيو/حزيران 1960، ص2.

)2(  انظر بشكل عام: شيف، ب )1995(، الالجئون حتى الجيل الثالث: مساعدات األمم المتحدة 
 ،)2014( وآخرون  س.  وحنفي  سيراكيوز؛  جامعة  مطبعة  نيويورك:  سيراكيوز،  للفلسطينيين، 

األونروا والالجئون الفلسطينيون: من اإلغاثة والشغل إلى التنمية البشرية، لندن: روتليدج.
)3(  المرجع السابق. انظر أيًضا: ليلي د. )2018(، "تفويض الحماية لألونروا: سد الفجوة" الدورية 

الدولية لقانون الالجئين، العدد 30.
ربع  المسح  عاًما"،   60 األونروا  "والية   ،)2010( بارثولوميوش، ل   .473-444 3، ص  رقم    )4(

السنوي لالجئين، العدد 28، الرقم 2 و3، ص452-474، ص465.
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رت  حذَّ مضت،  ســنوات  عشــر  منذ   2021 إلى   2016 من  للفترة  المدى  متوســطة 
لدرجة  الخطورة  شديد  ]كان[  الفلسطينيين  لالجئين  الحالي  "المأزق  أن  من  األونروا 
ازدادت  الحين،  ذلك  منذ  أنه  كذلك  االستراتيجية  وتشير  ا")1(.  وجوديًّ طابًعا  اتخذ  أنه 
الفلسطينيين،  على  الضغوط  تزايد  إلى  أدى  ما  العربية  المنطقة  في  القالقل  معدالت 
ضرورة  على  وتأكيًدا  لمستقبلهم.  التهديدات  وتعاُظم  الالجئين،  من  ثلثيهم  أن  باعتبار 
على  كذلك  األونروا  دت  شــدَّ مضى،  وقت  أي  تفوق  بدرجة  األمل  بث  إلى  الحاجة 
تغيير  وإحداث  الراهنة  الظــروف  "تغيير  بغرض  سياســي  بعمل  القيام  إلى  الحاجــة 
أطراف  تبذلها  جماعية  جهود  إلى  ة  ماسَّ حاجة  وهناك  القائم")2(.  النموذج  في  جوهري 
النزوح  لهذا  الجذرية  األسباب  ومعالجة  القانون  بســيادة  التمسك  ســبيل  في  عديدة 
من  هذا  يقلِّل  وال  حلول.  أي  دون  القائم  السياســي  الصراع  أفرزه  الذي  القســري 
والسياســي،  المالي  المســتويين،  على  باســتمرار  األونروا  تتلقاه  الذي  الكبير  الدعم 
ال  الراهن  السياســي  العمل  أن  من  بالفعل  معــروف  هو  ما  على  تأكيد  هــو  وإنمــا 
إياها  منحتها  التي  الوالية  تنفيذ  من  الوكالة  لتمكين  المطلوب  المســتوى  دون  يزال 
-من  اآلخرين  المصلحة  أصحاب  يخص  فيما  وأما  عاًما.   70 منــذ  العامة  الجمعيــة 
أو  به  القيام  يمكنهم  وما  أنفســهم  والالجئين  حكومية-  وغير  دولية  ومنظمات  دول 
الفصل  في  النقاش  محور  هــذا  فليس  أفضل،  أو  مختلفة  بصورة  أداءه  يمكنهــم  مــا 
تحتاجه  بما  نفسها  تزويد  للوكالة  يمكن  بكيف  يتعلق  هنا  الجوهري  فالسؤال  الماثل. 
وإعادة  اإلغاثة  في  المتمثلة  ومهمتها  تفويضها  وتحقيق  المذكورة  التحديات  لمعالجة 
السؤال  هذا  إن  األوسط.  الشــرق  منطقة  في  واالســتقرار  الســالم  دعم  بغية  التأهيل 
للمالحظات  المحدود  النطاق  ضمن  إنجازه  يمكن  مــا  بكثير  ويتجاوز  ومعقد  ثقيــل 
دؤوًبا  سعًيا  األونروا  سعت  اليوم،  وحتى  األولى  عملها  سنوات  فمنذ  المتبقية.  القليلة 
واالستجابة  لالجئين  المستجدة  االحتياجات  تلبية  على  قدرتها  وتحســين  تعزيز  إلى 
ديفيس،  جون  الدكتور  قدمها  التي  المقترحات  وتندرج  عملها.  مجاالت  في  للتغيرات 

ان: إدارة التخطيط، ص1. )1(  األونروا )2015(، االستراتيجية متوسطة المدى 206-2021، عمَّ
المرجع السابق.  )2(



175

فيليب  نفذها  التي  األخيرة  واإلصالحات  الدولية،  الالجئين  ســنة  إبان  األونروا  مدير 
الدؤوبة  والمســاعي  الجهود  هذه  ضمن  للوكالة،  الحالي  العام  المفوض  الزارينــي، 
المحتملة  واالستفســارات  العام  االقتراح  فإن  ذلــك،  ومع  الوكالة)1(.  تبذلهــا  التــي 
وتقديمه  األساسي  خدماتها  لبرنامج  األونروا  إدارة  بكيفية  باألســاس  تتعلق  ال  التالية 
الوكالة  عمل  توجه  التي  المفاهيمية  األفكار  بعض  تخص  وإنما  يومي،  أســاس  على 
الذاتية  واالســتقاللية  البشــرية  التنمية  بينها  من  والتي  الحالي،  الوقت  في   المســتمر 

السالم. وبناء 

أصحاب  جانب  مــن  إدراكها  وكيفية  ومحتواها  المفاهيــم  إن  القــول:  يمكــن 
المفاهيم  هذه  أصول  عن  ناهيك  لتطبيقهــا،  هذا  يعنيه  وما  األونروا،  فــي  المصلحــة 
حظي  التي  المناقشــات  بنفس  يحظ  لم  هذا  كل  أخــرى؛  أماكن  فــي  واســتخدامها 
فإن  التشــغيلية،  فائدتها  إلى  فباإلضافة  أخــرى،  وبعبارة  لها)2(.  الفني  التطبيــق  بهــا 

 ،2019 األول  ديسمبر/كانون   31 للعاملين"،  العام  المفوض  من  العام  نهاية  "رسالة  األونروا،    )1(
https://www.unrwa.org/newsroom/official-state- :)2020 12 مايو/أيار  )تاريخ الدخول:
"الحوار  األونروا،  و،   ments/end-year-message-commissionergeneral-unrwa-staff،
https://www.unrwa.org/ ،2020 الوزاري االستراتيجي الثاني بشأن األونروا"، 22 أبريل/نيسان

newsroom/official-statements/second-ministerial-strategicdialogue-unrwa.

ر  تيربيك،  في:  لألونروا  البحثية  القدرات  بشأن  مفيدة  عامة  نظرة  على  الحصول  يمكن    )2(
داخل  المعرفة  إدارة  تعزيز  األخرى:  البحثية  واالحتياجات  األونروا  سياسة  "تحليل   ،)2010(
تيربيك  2 و3، ص623-644. يرى  الرقم   ،28 العدد  السنوي لالجئين،  المسح ربع  الوكالة"، 
أن التفويض المؤقت للوكالة ربما قيد قدرتها في سنواتها األولى على تطوير البحث والتحليل 
المانحين  تمويل  في  المزمن  والنقص  العمليات  على  األونروا  تركيز  يكون  وقد  الداخليين. 
ُينظر  قد  ذلك،  على  وعالوة  أيًضا.  ذلك  تفسر  التي  األسباب  من  للوكالة  األساسية  للخدمات 
إلى موضوعات بحثية بعينها، رغم أهميتها، على أنها غير متوافقة مع الوالية اإلنسانية لألونروا. 
كبيًرا  تطوًرا  تطورت  نوعها  من  فريدة  منظمة  أنها  على  األونروا  تصوير  يكون  أن  الممكن  ومن 
فإن  ذلك،  ورغم  ذلك.  في  أسهمت  التي  األخرى  العوامل  من  المتحدة  األمم  إطار  خارج 
بدرجات  السالم  وبناء  الذاتية  واالستقاللية  البشرية  التنمية  مثل  لمفاهيم  األونروا  استخدام 
وأساليب متفاوتة، يشير إلى وجود تفاعل أكبر بين الوكالة ومنظومة األمم المتحدة والخطابات 
معروف  هو  ما  يفوق  نحو  على  تاريخها  من  عاًما   70 مدى  على  واإلنمائية  اإلنسانية   والسياسة 

في غالب األحيان.
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اســتراتيجية  قيمة  الســالم  وبناء  الذاتية  واالســتقاللية  البشــرية  التنمية  مثل  لمفاهيم 

واألهداف  بواليتهــا  الوفاء  علــى  األونروا  قــدرة  مع  أهميتها  فــي  تســتوى  ربمــا 

تأطير  )إعادة(  في  تساعد  أنها  ذلك  في  السبب  ولعل  بموجبها)1(.  المحددة  المترابطة 

بين  والقيود  المصالح  تصورات  هيكلة  و)إعادة(  الفلســطينيين"  الالجئين  "مشــكلة 

والتدخالت  األونروا  سياســات  تركيز  وتوجيه  تنوير  وبالتالي  المصلحة،   أصحــاب 

الصلة)2(. ذات 

"قصة  في  ضمًنا  موجودة  األونروا  أعمال  بها  تسترشد  التي  السابقة  المفاهيم  إن 

الدولية  الالجئين  سنة  طابع  يحكيها  التي  األخرى  القصص  أو  الفلسطينيين"  الالجئين 

الصادر عن الجمهورية العربية المتحدة. وخالصة القول: إن فقدان الالجئين لمنازلهم 

تأســيس  إلى  أدى  ما  هو  الخيمة،  تجســده  كما   ،1948 عام  حرب  إبَّان  ومعايشــهم 

تنميتهم.  وتعزيز  لالجئين  األساســية  االحتياجات  توفير  على  عملها  وتركز  األونروا 

البشــرية،  التنمية  نموذج  خالل  من  نهجها  تأطير  األونروا  أعادت  الحين،  ذلك  ومنذ 

على  األونروا  قدرة  تعزيز  الفعالية:  من  بمزيد  الفلسطينيين  الالجئين  خدمة   ،)2005( األونروا    )1(
اإلدارة، غزة، ص7. انظر أيًضا: غراندي، ف )2017(، "صامدون رغم التحديات: تسع سنوات 
ك.  الفلسطينيين"،  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  ووكالة  الفلسطينيين  الالجئين  مع 
العربي،  والعالم  المتحدة  األمم  الزرقاء:  الخوذات  أرض  )محرران(،  براشاد  وف.  مقدسي 

بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، ص 318 - 34، ص329.
احتياجات  اإلنسان،  )2007(، حقوق  د  البشرية. جاسبر،  التنمية  أدبيات  هنا من  الفكرة  اقتبست    )2(
الهاي:  بشرية"،  دولية  خطابات  أربعة  بين  العالقات  البشري:  األمن  البشرية،  التنمية  اإلنسان، 
في  البشرية"،  بالتنمية  المرتبطة  "األفكار   ،)2009( س  دينولين،  االجتماعية؛  الدراسات  معهد 
إيرثسالكان،  لندن:  الحرية والوكالة،  البشرية والقدرة:  التنمية  لنهج  دينولين، س )محرر(، مقدمة 
ك.  جاكوبسن،  انظر  الالجئين  وسياسة  البحث  بين  المعقدة  العالقة  بخصوص  ص70-49. 
المنهجية  االعتبارات  بعض  الالجئين:  ألبحاث  المزدوجة  "الضرورة   ،)2003( ل  ولنداو، 
 واألخالقية في أبحاث العلوم االجتماعية حول التهجير القسري"، الكوارث، العدد 27، الرقم 3، 

ص206-185.
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ظل  وفي  قدراتهم)1(.  تعزيز  طريق  عن  الناس  اختيارات  نطاق  توسيع  على  يركز  الذي 
واقع  فرض  إلى  للوكالة  المبكر  العامة  األشغال  برنامج  يؤدي  أن  من  الالجئين  تخوف 
من  أنفسهم  على  الالجئين  اعتماد  تسهيل  إلى  األونروا  سعت  عليهم،  التوطين  إعادة 
ظهرت  التي  الشــابين  صورة  في  ذلك  تجســد  وقد  المهني.  والتدريب  التعليم  خالل 
-كإعادة  مختلفة  مصطلحات  استخدام  من  الرغم  وعلى  البريدي.  الطابع  منتصف  في 
االســتقاللية  مفهوم  إن  القول:  يمكن  الذات-  ومســاعدة  الذاتي،  واالكتفاء  التأهيل، 
تؤدي  أن  في  األونروا  يحدو  األمل  كان  اســتخداًما)2(.  األقدم  المصطلح  يعد  الذاتية 
حياة  يحيوا  لكي  يحتاجونه  بمــا  وتزويدهم  الالجئين  معاناة  تخفيــف  إلى  برامجهــا 
والسالم  االستقرار  إحالل  في  مباشر  غير  بشــكل  المســاهمة  ثم  ومن  ومنتجة  نافعة 
والذي  شامل،  سياسي  حل  إلى  التوصل  خالل  من  وذلك  األوسط،  الشرق  منطقة  في 
البريدي  الطابع  آخر  في  ظهرت  التي  الخريطة  صورة  خالل  من  ا  رمزيًّ عنه  التعبير  تم 
بعض  ا  بينيًّ موقًعا  السالم  بناء  ويحتل  هذا،  المتحدة.  العربية  الجمهورية  عن  الصادر 
به  الخاص  المفهوم  ظهور  بســبب  وذلك  األونروا،  عمل  على  تطبيقه  عند  الشــيء 
الجســر  هو  الســالم  بناء  ألن  نظًرا  البشــرية  التنمية  وقبل  الذات  على  االعتماد  بعد 

اإلدارة؛  على  األونروا  قدرة  تعزيز  الفعالية:  من  بمزيد  الفلسطينيين  الالجئين  خدمة  األونروا،    )1(
وبارثولوميوش، "والية األونروا في سنويتها الستين". تعتبر الحياة الطويلة والصحية، واكتساب 
لتحقيق  الضرورية  األمور  من  الئق  معيشي  مستوى  أجل  من  الموارد  إلى  والوصول  المعرفة، 
التنمية البشرية. بخصوص قيود التنمية البشرية في ظل غياب حقوق اإلنسان المضمونة والحرية 
السياسية انظر: الدقاق، وآخرين )2005(، تقرير التنمية البشرية لفلسطين 2004، برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، ص. 35، و، هانسن باور، ج، وبلوم جاكوبسن، ل )2007(، "العيش في حالة 
طبيعية مؤقتة: الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة بالشرق األوسط"، في 
ر. برينين ور. الرفاعي )محرران(، الالجئون الفلسطينيون: تحديات العودة إلى الوطن والتنمية، 

لندن: أ.ب، ص29-45، ص45. تاوروس، ص29-45، ص45.
سي  ماكلوغلين،  في  األخيرة  لالستراتيجيات  مفيد  تلخيص  على  الحصول  يمكن    )2(
 .K4D مساعدة  مكتب  تقرير  الممتدة،  األزمات  في  لالجئين  المستدامة  المعايش   ،)2017(
قبل  ما  ألسفل:  أعلى  ومن  ألعلى  أسفل  "من  انظر:  للمفهوم،  التاريخية  األصول  وبخصوص 
 ،3 الرقم   ،28 العدد  الالجئين،  دراسات  مجلة  معايشهم"،  في  الالجئين  لمساعدة   التاريخ، 

ص 436-412.
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التفسيرات  إن  ألوضاعهم)1(.  المستقبلي  والحل  لالجئين  الحالي  الوضع  يصل  الذي 

مختلفة  جوانب  عن  تكشف  البريدي  الطابع  على  تظهر  التي  الثالثة  للصور  المتنوعة 

واســع.  نطاق  على  وثيقة  معرفة  بعضها  ُيعرف  والتي  الفلســطينيين،  الالجئين  لقصة 

ثم  ومن  مؤقت  وضع  يعيشونه  الذي  الوضع  أن  الالجئون  يعتبر  المثال،  سبيل  فعلى 

أن  الســالم  بناء  في  المهمة  الجوانب  ومن  ديارهم.  إلى  العودة  في  يرغبــون  فإنهــم 

أخرى  أماكن  في  وممارستها  لألونروا  المحتمل  الدور  بشــأن  ُأجريت  التي  البحوث 

اتفاق  إلى  التوصل  بعد  ديارهم  إلى  الالجئين  عودة  موضوع  على  عمومها  في  ركزت 

الالجئين  وضع  أن  واسع  نطاق  على  المعروف  فمن  الدائر)2(.  الصراع  بشــأن  شــامل 

نابع  ونحوه،  شامل  اتفاق  إلى  التوصل  عدم  حيث  من  أمده  طال  الذي  الفلســطينيين 

وبخصوص  المصير.  تقرير  بشأن  المحسوم  وغير  المتواصل  الصراع  من  األساس  في 

األونروا  وتعزيز  جماعية  بصورة  تجنيسهم  عن  لالجئين  المضيفة  العربية  الدول  امتناع 

الوضع،  هذا  أمد  لطول  اســتجابة  الذاتية  واالستقاللية  العيش  الســتراتيجيات ســبل 

)1(  يبدو أن العالم السياسي األميركي، ديفيد فورسايث، كان أول من وضع تصوًرا لمقاربة الوكالة 
من خالل نموذج بناء السالم، والذي وصفه بـ"خدمة السالم". فورسيث، د )1971(، "األونروا، 
 ،25 المجلد.  الدولية،  المنظمة   ،"1969-1949 العالمية:  والسياسة  الفلسطينيون،  الالجئون 
بعد عدة  الدبلوماسي إال  المعجم  السالم جزًءا من  بناء  26-45. لم يصبح مفهوم  1، ص  رقم 
عقود بعد نهاية الحرب الباردة. شيتيل، ف )محرر( )2009(. بناء السالم بعد الصراع: معجم، 

أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد.
)األونروا(  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  وكالة  ت،  ريمبل،  انظر،    )2(
المواطنة  حقوق  لمصادر  بديل  مركز  لحم،  بيت  الفلسطينيين،  لالجئين  الدائم  والحل 
العدالة  نحو  الفلسطينيين:  الالجئين  مستقبل   ،)2007( م  دمبر،  الفلسطينيين؛  والالجئين 
دائمة  حلول  عن  "البحث  105-32؛  ص  للنشر،  راينر  لين  كولورادو:  بولدر،  والسالم، 
إسرائيل  )محرران(  وآخرين.  بنفينيستي  في  لألونروا؟"،  دور  ثمة  هل  الفلسطينيين:  لالجئين 
"دور   ،)2014( ل  وهالل،  86؛   –  373 ص  سبرينغر،  برلين:  الفلسطينيون،  والالجئون 
األونروا  )محرران(،  وآخرين.  حنفي  س.  في  الفلسطينيين"،  الالجئين  قضية  حل  في  األونروا 
روتليدج،  لندن:  البشرية،  التنمية  إلى  واألعمال  اإلغاثة  من  الفلسطينيون:   والالجئون 

ص 189 – 204.
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ُيعد  ما  أما  الفلسطينيين)1(،  ألوضاع  بالنســبة  جديًدا  شــأًنا  ذاك  أو  األمر  هذا  يعد  فال 
عودتهم  ورفض  الالجئون  إليها  ينتمي  التي  األصلية  الدولة  حل  فهو  بالفعل  جديــًدا 
األخيرة  تمارس  بينما  إسرائيل،  أعني  محلها،  حلَّت  التي  الدولة  قبل  من  ديارهم  إلى 
ولعل  غزة.  وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  على  الفعلية  والسيطرة  االحتالل 
السياسية  للمشاركة  الالجئين  لوضع  ممكن  حلٍّ  أي  ن  تضمُّ لضرورة  آخر  سبب   هذا 

بآخر)2(. أو  بشكل 

ديارهم،  إلى  العودة  فــي  تنقطع  ال  رغبة  الالجئون  يرغــب  األمر،  حقيقة  فــي 
أو  الفردي  المســتوى  علــى  ســواء  ا  سياســيًّ تعبئتهم  في  أســهمت  الرغبة  وهــذه 
تيســير  أو  توفير  في  وحدها  التنميــة  إخفاق  ســبب  يتضح  هذا  ومــن  الجماعــي. 
المشــكلة  تعالج  أن  يمكنها  ال  التنمية  إن  حيــث  الالجئين؛  لمشــكلة  شــامل   حــلٍّ 

جذورها)3(. من 

عام  حرب  سبقت  التي  الفلسطيني  للنزوح  والمتداخلة  المســتمرة  الطبيعة  إن 
بشــهرة  تحَظ  لم  ربما  أعقبتها  التي  والفترة  الحرب  فترة  خالل  واســتمرت   1948
أما  بالسياســات.  المتعلقة  الوصفات  في  االهتمام  من  وافًرا  ا  حظًّ تنل  ولم  ذائعــة 

)1(  انظر: إيستون كاالبريا، "من أسفل ألعلى ومن أعلى ألسفل: ما قبل التاريخ، لمساعدة الالجئين 
في معايشهم"، جاكوبسن، ك. وفراتسكي، س )2015( خلق فرص لمعايش الالجئين: الدروس 

المستفادة من الممارسات السابقة، واشنطن العاصمة: معهد سياسات الهجرة.

)2(  يمكن الحصول على نقاشات مفيدة بشأن التهجير القسري كصورة من صور اإلقصاء السياسي، 
وهو ما يفسر أهمية المشاركة السياسية في الحلول الدائمة في: كاتي لونغ، التصويت باألقدام: 
استعراض لمشاركة الالجئين ودور المفوضية في انتخابات البلد األصلي والعمليات السياسية 

األخرى، جنيف: خدمة تطوير وتقييم السياسات في المفوضية، 2010، 5.

"صنع لكسر  أ )2005(،  انظر: هامرستاد،  بين االقتصاد والصراع،  المعقد  بخصوص االرتباط    )3(
التنمية  القسرية"، في: تطوير سياسة وزارة  التخلف والنزاع والهجرة  بين  العالقة  الصراع:  دائرة 
دراسات  مركز  أوكسفورد:  الثاني،  العدد  داخليًّا،  دين  والمشرَّ الالجئين  بشأن  البريطانية  الدولية 

الالجئين، ص10.
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القول  فيمكن  المشــكلة،  جوانب  من  آخر  جانب  وهو  االســتيطاني،  االســتعمار 

أكثر  إطاًرا  يوفر  مفهــوم  وهو  األخيرة،  الســنوات  في  متجدد  باهتمام  حظــي  إنــه 

إن  لالجئين)1(.  المســتمر  للنزوح  الجذري  الســبب  فهم  في  يرغب  لمن  تكامــاًل 

المتعلقة  -كتلك  الممكنة  االفتراضات  بشــأن  مهمة  أســئلة  تثير  التفســيرات  هذه 

من  مفهوم  كل  إليها  يســتند  معلومات  توفر  التي  والســالم-  التنمية  بين  بالعالقة 

كان  إذا  وما  المفاهيم  تطبيق  كيفية  إلى  يشير  بدوره  وهذا  أعاله.  المذكورة  المفاهيم 

األسئلة  بعض  استخدام  الممكن  ومن  ال.  أم  المحددة  األهداف  ســيحقق  تنفيذها 

الذاتية  واالستقاللية  البشرية  كالتنمية  المفاهيمية  باألفكار  المتعلقة  واالستفسارات 

إلى  استناًدا  أفضل  بصورة  مهامها  ألداء  تحتاجه  بما  األونروا  لتزويد  الســالم  وبناء 

الثالثة.  المفاهيم  هذه  بشــأن  الصلة  ذات  األخرى  واألدبيات  المســتفادة  الدروس 

المفهوم  ألنه  الســالم  بناء  على  تركز  هنا  األخيرة  المالحظة  فإن  ذلك،  ولتوضيح 

في  األونروا  بها  تسترشد  التي  الثالثة  المفاهيم  بين  من  تطوًرا  واألقل  فهًما  األقل 

ســيؤدي  حيث  بالغة  أهمية  المفهوم  هذا  ل  يشــكِّ أن  أيًضا  الممكن  ومن  عملها. 

اإلغاثة  إلى  الحاجة  تخفيف  إلى  وإســرائيل  فلســطين  بشــأن  الدائر  الصراع  حل 

أنه  كما  ا،  وسياسيًّ ا  واجتماعيًّ ا  اقتصاديًّ الالجئين  تأهيل  إعادة  وتســهيل  اإلنســانية 

جانب  إلى  حدًثا  وليس  هيكاًل  باعتباره  االستيطاني  االستعمار  بشأن  وولف  مناقشة  تساعد    )1(
القسري  للتهجير  المستمرة  الطبيعة  المواطن األصلي في فهم  "القضاء على"  المتمثل في  هدفه 
االستيطانية-  االستعمارية  لألنظمة  أهمية  يمثل  -الذي  المنظَّم  االمتياز  ويقدم  للفلسطينيين. 
عوامل  اإلسرائيلي،  القانون  بموجب  اليهود  لغير  الكامل  االستيعاب  إمكانية  عدم  وحقيقة 
السكان  على  والقضاء  االستيطاني  "االستعمار   .)2006( ب  وولف،  إضافية.  تفسيرية 
األصليين"، مجلة أبحاث اإلبادة الجماعية، العدد 8، الرقم 4، ص 387-409، ص 387-88؛ 
في  واستخداماته"،  مفهومه  االستيطاني:  "االستعمار   ،)2005( س  بيدرسن،  أند  سي  وإلكينز، 
والممارسات  المشاريع  العشرين:  القرن  في  االستيطاني  االستعمار  )محرر(،  السابق.  المرجع 
انظر:  المسلح،  المساواة والصراع  1-20. بخصوص عدم  لندن: روتليدج، ص  والموروثات، 
أوسلو:  والبيانات،  األدلة  المسلح:  والصراع  المساواة  عدم   ،)2017( وآخرين  ك   باجات، 

معهد بحوث السالم.
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وهما  أال  األونروا،  تواجههمــا  اللذين  اآلخرين  الرئيســيين  للتحديين  ســيتصدى 

تخدمهم.  الذين  والالجئين  الوكالة  عمل  بشــأن  الخاطئة  والمفاهيم  التمويل  نقص 

الســالم  بناء  ممارســات  مراجعة  من  اســتخالصها  تم  مهمة  ثالث  دروس  وهناك 

والمستمر  الدقيق  التحليل  أن  األول  الدرس  الماضيين؛  العقدين  خالل  العالم  حول 

أشرنا  فكما  السالم)1(.  بناء  عملية  الستدامة  بالغة  أهمية  ل  يشكِّ السالم  بناء  لسياق 

تذكير  أن  َبْيَد  لالجئين،  دائمة  حلول  عن  للبحث  تفويض  األونروا  لدى  ليس  آنًفا، 

جزء  هو  سياسي  حل  إلى  للوصول  ة  الملحَّ بالحاجة  المعنيين  المصلحة  أصحاب 

ضمان  إن  كذلك:  قيل  وقــد  الدولية)2(.  الحماية  مجال  في  الوكالــة  تفويض  مــن 

أحد  هو  الحكومية  المستويات  أعلى  على  الحماية  مشاكل  ألسباب  الصحيح  الفهم 

نفسه  يطرح  الذي  الملحُّ  والسؤال  األونروا)3(.  به  تضطلع  الذي  الحماية  دور  عناصر 

وتساعدهم  الفلســطينيين  لتهجير  الجذرية  األســباب  األونروا  تنقل  كيف  هو:  هنا 

لوضعهم  دائمة  حلول  إلى  التوصــل  إمكانية  في  ذلك  يســهم  وهل  فهمها؟   علــى 

يعرقلها؟ أم 

الماضيْين  العقدْين  مدى  على  السالم  بناء  ممارسات  من  المستفاد  الثاني  الدرس 

والتعاون  التنســيق  تتطلب  معقدة  عملية  الســالم  بناء  أن  ذلك  التماســك،  أهمية  هو 

واألمن-  والسالم  الحقوق  وقطاعات  والتنموية  -اإلنســانية  القطاعات  مختلف  عبر 

)1(  بنتوليانو، س. )2017(، "لماذا يصعب تحقيق بناء السالم؟"، السالم والسياسة، ص 114-112.

)2(  األونروا )2012(، التمتع بحقوق اإلنسان كاملة، صحيفة وقائع، ص. 2. انظر أيًضا: موريس، ن 
)2010(، "نحو استراتيجية حماية لألونروا"، المسح ربع السنوي لالجئين، العدد28، الرقم 2 

و3، ص 560-550.

)3(  موريس، "نحو استراتيجية حماية لألونروا"، ص560.
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األساســية  والوالية  والمحلية)1(.  والوطنيــة  واإلقليمية  الدوليــة  المســتويات  على 
من  وغيرهم  فلســطين  الجئي  وحماية  البشــرية  والتنمية  الرفاه  على  تقتصر  لألونروا 
بصورة  مساعدتهم  الوكالة  من  العامة  الجمعية  طلبت  الذين  المشردين  الفلســطينيين 
إذا  بما  المتعلق  السؤال  هنا  استكشــافها  يمكن  التي  األســئلة  ومن  ومؤقتة)2(.  طارئة 
عن  المســؤولة  والمنظمات  المؤسســات  من  مجموعة  تضم  القائمة  اآلليات  كانت 
إذا  وما  وخارجها،  العربية  المنطقــة  داخل  الفلســطينيين  للنازحين  المختلفة  الفئات 
فقد  وأخيًرا،  والمنظمات.  المؤسســات  هذه  بين  فيما  قائم  فعال  تعــاون  هنــاك  كان 
بين  الوثيقة  الصلة  علــى  الماضي  القرن  تســعينات  منذ  الســالم  بناء  تجربة  أكــدت 
التي  االتفاقات  استدامة  أو  واســتمرارية  ا  محليًّ تتم  التي  والعمليات  المحلية   الملكية 

إليها. التوصل  يتم 

دت  شــدَّ أخرى،  أماكن  في  والممارســات  المبادئ  إلى  اإلشــارة  معرض  وفي 
يثير  وهذا  وحقوقهم)3(.  الالجئين  تمثل  التي  الشاملة  المفاوضات  أهمية  على  األونروا 
إشارة  وكيفية  المشاركة،  لتسهيل  المطلوبة  اآلليات  ونوع  المشاركة،  معنى  بشأن  أسئلة 
تقوم  دور  للوكالة  كان  إذا  وما  للمشاركة،  المتوافرة  الفرص  نوعية  إلى  الصراع  نموذج 
عمل  توجه  التي  المفاهيمية  األفكار  إن  الدور.  هذا  طبيعة  وما  الخصوص  هذا  في  به 
نفرد  أن  ا  منَّ السالم- تستحق  وبناء  الذاتية  البشرية واالستقاللية  التنمية  األونروا -أعني 
التي  المشــروعات  من  هذا  وليس  التفاصيل.  من  بمزيد  لتناولها  خاصة  نقاشــات  لها 
المصلحة  أصحاب  جميع  فيه  يشارك  أن  البد  بل  وحدها؛  بها  تقوم  أن  لألونروا  يمكن 

)1(  انظر لمحة موجزة عن التماسك في، كولينسون، س. والهواري، س )2012(، الفضاء اإلنساني: 
السياسات  مجموعة  البحار،  وراء  لما  التنمية  معهد  لندن:  والقضايا،  لالتجاهات  استعراض 
االسم؟  هو  ما  السالم:  "بناء   ،)2007( وآخرين  م.  بارنيت،  أيًضا:  انظر  ص13.  اإلنسانية، 

الحوكمة العالمية، العدد 13، الرقم 1، ص58-35.

)2(  بارثولوميوش، "والية األونروا في سنويتها الستين".
)3(  األونروا، التمتع بحقوق اإلنسان كاملة، ص2.



أكثر  جعلها  أو  أهمية  ذات  األفكار  هذه  بجعل  األمر  يتعلق  عندما  الســيما  بالوكالة 
لها  الممنوحة  الصفة  أو  التفويض  بموجب  مختصة  غير  األونروا  أن  حين  في  أهمية. 
المدى  متوسطة  استراتيجيتها  في  إليه  المشار  السياســي  النموذج  في  تحول  بإحداث 
الوكالة  عمل  توجه  التي  المفاهيمية  باألفكار  االهتمام  تعزيز  أن  إال  أعاله،  المذكورة 
الذي  الوقت  في  النموذجي"  "المنزلق  في  المساهمة  على  قدرتها  من  يعزز  أن  يمكن 

السالم)1(. خدمة  في  الثامن  عقدها  لولوج  فيه  تستعد 

)1(  اشُتقت هذه الفكرة من مناقشة ألينكوف لدور التنمية في أوضاع الالجئين المطولة. ألينكوف، 
ت )2015(، من التبعية إلى االستقاللية: تغيير النموذج في أوضاع الالجئين المطولة، واشنطن 

العاصمة: معهد سياسات الهجرة، ص1.





علي الذهب



سیاقات التطور وتحدیاته

هذا الکتاب
ــز  ــه مرک م ــر نظَّ ــت يف مؤتم ــي نوقش ــة الت ــة األوراق البحثی ــاب خالص ــذا الکت ــم ه یض
الجزیــرة للدراســات، بالشــراکة مــع مرکــز العــودة الفلســطیني واملرکــز األوروبــي للدراســات 
ــة، لنــدن، عــام ٢٠١٩،  الفلســطینیة بجامعــة إکســتر البریطانیــة، يف العاصمــة البریطانی
ــاء مســتقبل  ــروا: االســتجابة لألزمــات وبن ــا یلع تأســیس األون ــوان: "٧٠ عاًم تحــت عن
ــدة  ــم املتح ــة األم ــیس وکال ــبعین لتأس ــرى الس ــق الذک ــذي واف ــام ال ــو الع ــادل"، وه ع
ــن  ــي ُأعل ــروا)، والت ــی (األون ــرق األدن ــطینیین يف الش ــن الفلس ــغیل الالجئی ــة وتش إلغاث

عن إنشائها يف الثامن من دیسمبر/کانون األول ١٩٤٩. 
ــاب الســتة مجموعــة مــن الباحثیــن مــن مختلــف  اشــترك يف تألیــف فصــول هــذا الکت
التخصصــات والتوجهــات والبلــدان، قضــوا ســنوات طویلــة يف معالجــة قضیــة الالجئیــن 
ــم  ــت خبراته ــد انعکس ــاني، وق ــي وإنس ــي وسیاس ــور قانون ــن منظ ــطینیین م الفلس

الطویلة اتساًعا وعمًقا فیما کتبوه. 

نبذة عن املحرر 
بییتــرو ســتیفانیني: عمــل باحًثــا يف مرکــز العــودة الفلســطیني یلع مــدى الســنوات 
الخمســة املاضیــة. ألَّــف فصــًال يف کتــاب Open Gaza (افتحــوا غــزة) (٢٠٢٠)، الــذي حــرَّره 
تیریفــورم ونشــرته دار نشــر الجامعــة األمیرکیــة بالقاهــرة. ظهــر بحثــه املتعلــق بالحصــار 
ــروع  ــات مش ــراع"، دراس ــد الص ــار بع ــادة اإلعم ــة إع ــزة يف "سیاس ــاع غ ــرائیلي لقط اإلس
ــم  ــاج فیل ــارك يف إنت ــط (POMEPS)، ٣٠ (٢٠١٨). ش ــرق األوس ــیة يف الش ــوم السیاس العل
ــرج  ــم ب ــل مخی ــاة داخ ــروت: الحی ــام يف بی ــبعة أی ــوان س ــرة بعن ــاة الجزی ــي لقن وثائق
البراجنــة. یــدرس حالیًّــا الدکتــوراه يف مجــال السیاســة والعالقــات الدولیــة بکلیــة العلــوم 

االجتماعیة والسیاسیة بجامعة إدنبرة.
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