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نظرةة عامة  
 

ووكالة ااألمم االمتحدةة لغوثث ووتشغيیل االالجئيین االفلسطيینيین في االشرقق ااألددنى (ااألوونروواا) ووهھھھو ما شنت إإسراائيیل مؤخًراا سلسلة من االهھجماتت على 

وااجهھ ااألوونروواا تحديیاتت خاررجيیة ووددااخليیة خطيیرةة يیمكن أأنن تُسفر٬، إإذذاا ما نظرنا إإلى قد يیُنذرر بمحاوولة أأخرىى إلغالقق االوكالة. ووفي االوقت ذذااتهھ ت

محاووالتت االغربب عبر االتارريیخ الستخداامهھا من أأجل إإعاددةة توططيین االالجئيین االفلسطيینيیيین٬، عن تبدلٍل في مهھمة االوكالة وووواليیاتهھا كما حصل 

االتحديیاتت ااإلسراائيیليیة وواالغربيیة وواالعربيیة االمفرووضة على  ررندةة فرححاساتت لبرهھھھة في مرحلة ما بعد أأووسلو. تتناوولل مستشاررةة االشبكة لشؤوونن االسيی

.2012ووكالة ااألوونروواا وواالتي تستدعي ااحتراازز االفلسطيینيیيین ووتيیقظهھم في االعامم   
 

ااألوونروواا تحت االقذفف ااإلسراائيیلي مجددًداا  
 

تشغيیل االالجئيین االفلسطيینيین في االشرقق ااألددنى ااتهھم نائب ووززيیر االخاررجيیة ااإلسراائيیلي ددااني إإيیالونن مؤخًراا ووكالةَ ااألمم االمتحدةة لغوثث وو

ق معايیيیر (ااألوونروواا) بأنهھا تعمل على إإدداامة االصرااعع االفلسطيیني ااإلسراائيیلي. ووووصفهھا بأنهھا "غيیر مقبولة أأخالقيیًا ووال سيیاسيیًا٬،" مدعيیًا بأنهھا تطب

االتوصل إإلى حل سلمي  ٬،برأأيیهھ ٬،االالجئيین٬، ما يیعرقلمزددووجة عندما ال تُعيید توططيین االالجئيین االفلسطيینيیيین عبر مفوضيیة ااألمم االمتحدةة لشؤوونن 

للنزااعع بيین إإسراائيیل وواالفلسطيینيیيین.  

هھ يیتبع هھھھجومم إإيیالونن على ااألوونروواا نمطًا من االهھجماتت االتي ططالت االوكالة في ااآلوونة ااألخيیرةة. وويیأتي هھھھجومهھ عقب ااتهھامم إإسراائيیلي مشابهھ نشرت

ر جاء فيیهھ أأنن إإسراائيیل تعتزمم االطلب من ااألمم االمتحدةة بأنن تغلق ااألوونروواا٬، متهھمةً تشريین االثاني/نوفمب 21صحيیفة "إإسراائيیل االيیومم" بتارريیخ 

االوكالة بأنهھا "عقبة أأمامم االسالمم." ووااقتبست االصحيیفة تصريیحاتت مسؤووليین إإسراائيیليیيین ااددعواا فيیهھا بأنن ااألوونروواا قد "شوهھھھت مصطلح االالجئ" 

صفة االالجئ غيیر االفلسطيینيیيین. ووأأنْن ليیس في االعالم الجئونن آآخروونن تحصل أأجيیالهھم االالحقة على  

تنسجم االهھجماتت ااألخيیرةة على ااألوونروواا مع االدعايیة ااإلسراائيیليیة االمعتاددةة االراافضة ألسبابب االصرااعع االجذرريیة باعتباررهھھھا ليیست ذذااتت صلة ووهھھھي 

 تمخض عنهھاالذيي  1948تحديیًداا االمشرووعع ااالستيیطاني ااالستعمارريي االصهھيیوني وومسؤووليیة إإسراائيیل عن االتطهھيیر االعرقي للفلسطيینيیيین في االعامم 

نن االفلسطيینيیيین في االمقامم ااألوولل. كما تستند هھھھذهه االهھجماتت إإلى أأكاذذيیب مفضوحة منهھا٬، على سبيیل االمثالل٬، تجاهھھھُُل أأنن هھھھناكك االماليیيین من واالالجئ

تنبع من ووهھھھي  ططالل أأمدهھھھااالالجئيین غيیر االفلسطنيیيین ممن تصف مفوضيیة ااألمم االمتحدةة لشؤوونن االالجئيین حاالتت لجوئهھم بأنهھا "حاالتت لجوء 
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من مآززقق سيیاسيیة" ووتتلقى مساعدااتت. تتسم ااالتهھاماتت االتي تكيیلهھا إإسراائيیل لألوونروواا بالسخف ووال سيیما إإذذاا ما نظر االمرء إإلى تارريیخهھا االموثق 

ووجريیح ااالعتدااءااتت االمسلحة االتي شنتهھا على منشآتت ااألوونروواا كالمدااررسس وواالمستشفيیاتت ووسيیاررااتت ااإلسعافف وواالتي ووقع ضحيیتهھا ما بيین قتيیل 

معلمونن ووططالبب ووأأططباء ووممرضونن.  

 
االتحديیاتت االخاررجيیة ووسجل ااألوونروواا  

 
يیمكن للمرء أأنن يیتجاهھھھل تلك االهھجماتت باعتباررهھھھا مجردد محاووالتت فاشلة. وولكن بالنظر إإلى االجهھودد االحثيیثة االمبذوولة في االكونغرسس ااألمريیكي 

رااجع قدررةة إإددااررةة االرئيیس باررااكك أأووباما وواانحسارر ااستعدااددهھھھا لموااجهھة للتوقف عن تمويیل ااألوونروواا٬، ووتعاظظم نفوذذ االيیميین االجمهھورريي بموااززااةة ت

فإنن تلك االهھجماتت قد تكونن  – 2010ناهھھھيیك عن اانسحابب كنداا من تمويیل االوكالة في شهھر كانونن االثاني/يینايیر  –االحكومة ااإلسراائيیليیة 

قع.تسوفف  إإررهھھھاصاتت ألموررٌ   

في االمنطقة كانن آآخرهھھھا  جوهھھھريیةٍ  من تحوالتت سيیاسيیةٍ  أأخرىى ناجمةً  خاررجيیةً االهھجماتت ااإلسراائيیليیة٬، تحديیاتت ٬، إإلى جانب توااجهھ ااألوونروواا

ستمراارر ااالنتفاضاتت في االعالم االعربي٬، وواالمساعي االدبلوماسيیة االتي تبذلهھا منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة/االسلطة االفلسطيینيیة في ااألمم االمتحدةة٬، وواا

عندما أأخذتت ااألوونروواا  1993توقيیع إإعالنن االمباددئئ في أأيیلولل/سبتمبر االحصارر على غزةة. ووكانت تلك هھھھي االحالل٬، على سبيیل االمثالل٬، عقب 

مماثلة٬، قد توااجهھ ااألوونروواا في هھھھذهه االمرحلة  تتهھيیأ لحل نفسهھا٬، غيیر أأنن االعمليیة اانعكست بسبب فشل ااتفاقاتت أأووسلو فشًال ذذرريیًعا. ووبصوةةٍ 

لم تستهھدفف إإيیقافف عمليیاتهھا. االتارريیخيیة االرااهھھھنة ضغوططاتت ترمي إإلى قصقصة أأجنحتهھا وواالتقليیل من مكانتهھا إإننْ   

إإسراائيیلي ثقيیل االظل ووإإنما لكي يیظل  ووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، يیصبح ااستعرااضض تارريیخ ااألوونروواا٬، وولو بإيیجازز٬، ضرووررةةً ليیس فقط لتفنيید ااددعاءٍ 

 يیُمثل حقهھم في االعوددةة الجئيین االفلسطيینيیيین االذيین ال بد ووأأنن يیبقىبالنسبة لتدااعيیاتت  يیترتب عليیهھااالفلسطيینيیونن متيیقظيین إإززااء االتحوالتت االتي قد 

االركيیزةة ااألساسيیة للنضالل االوططني االفلسطيیني.   

على  ) االصاددرر من االجمعيیة االعامم لألمم االمتحدةة بناءً 4( 302بموجب االقراارر ررقم  1949تأسست ووكالة ااألوونروواا في كانونن ااألوولل/دديیسمبر 

لجنة  نشئت عقب إإخفاققأأُ  ةديیر بالذكر أأنن بعثة االمسح ااالقتصادديیتوصيیة بعثة االمسح ااالقتصادديیة (االمعرووفة أأيیًضا باسم "بعثة كالبب"). وومن االج

 االتوفيیق االتابعة لألمم االمتحدةة وواالخاصة بفلسطيین في تسهھيیل عوددةة االالجئيین االفلسطيینيیيین إإلى ووططنهھم ووتعويیضهھم٬، وويیُعزىى فشلهھا باألساسس إإلى

التعاوونن مع االحكوماتت االمحليیة باإلغاثة االوكالة "ب االموقف ااإلسراائيیلي االراافض. ووبموجب االقراارر٬، تنص وواليیة ااألوونروواا على أأنن تضطلع

تتشاوورر مع االحكوماتت االمهھتمة في االشرقق ااألددنى بشأنن االتداابيیر االتي . وواالمباشرةة ووبراامج االتشغيیل٬، بحسب توصيیاتت بعثة االمسح ااالقتصادديیة

" وويینص االقراارر أأيیًضا على أأنن .مالل غيیر متوفرةةتتخذهھھھا هھھھذهه االحكوماتت تمهھيیداا للوقت االذيي تصبح فيیهھ االمساعدةة االدووليیة لإلغاثة وولمشارريیع ااألع
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من قراارر االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة ررقم  11تتشاوورر ااألوونروواا مع لجنة االتوفيیق االتابعة لألمم االمتحدةة مع ااإلشاررةة بوجهھ خاصص إإلى االفقرةة 

1948.2كانونن ااألوولل/دديیسمبر  11االصاددرر بتارريیخ  1 )3( 194  

ةة في ااسم ااألوونروواا وووواليیتهھا تعني فعليیًا وومع ذذلك٬، فإنن كلمة "تشغيیل" االواارردد صرااحةً  تعنِ إإنْن لم  - هھھھي توططيین االالجئيین في بلداانن االلجوء٬، وو -

تشي بالموقف االسيیاسي للقوىى االغربيیة ووأأبرززهھھھا االواليیاتت االمتحدةة ووبريیطانيیا. فقد صّرحح االمتحدثث باسم ووززااررةة االخاررجيیة االبريیطانيیة أأثناء 

مصلحة كبرىى لالجئيین أأنفسهھم لو أأنن معظمهھم٬، ددوونن االمساسس  هھھھنالك بأنن "حكومة جاللتهھا ترىى بأننْ  1951مناقشة برلمانيیة في نيیسانن/إإبريیل 

ووااستنادًداا إإلى تونيیني٬، فقد تبنت بريیطانيیا في ووقت مبكر االرؤؤيیة  4في االبلداانن االعربيیة االمضيیفة." االتوططنااستطاعواا  3بحقوقهھم في االتعويیض٬،

اددةة االتوططيین" لحل معضلة االالجئيین االفلسطيینيیيین. فلم يیقع من قبيیل االمصاددفة ااختيیارر جونن االمتمثلة في "االتنميیة ووإإع االمهھيیمنةااألمريیكيیة 

بالندفورردد ااالبن٬، بعد أأنن عمل مستشارًراا للرئيیس هھھھارريي تروومانن لمشرووعع ماررشالل إلعاددةة تعميیر بأووررووبا عقب االحربب االعالميیة االثانيیة٬، ليیكونن 

قد أأشارر بالندفورردد إإلى أأنن مشارريیع "االتشغيیل" بمساعدةة ااألوونروواا فلة في ووقت الحق. ا للجنة ااالستشارريیة لألوونروواا ووثاني مديیريي االوكاررئيیسً 

 ٬،ووالحقًا االصغيیرةة ٬،"االمشارريیع االريیادديیة" ووااسعة االنطاقق عن ططريیقغيیر أأنن خطط ااإلددماجج  5"االنقيیض لحيیاةة االمخيیماتت وواالتبطّل." تكوننسوفف 

فة على ااستعداادد للتناززلل عن حق االفلسطيینيیيین في االعوددةة.ُمنيیت بالفشل٬، إإذذ لم يیكن االالجئونن ووال االبلداانن االعربيیة االمضيی  

حيیز االنفاذذ ووذذلك يیفسر  1951مفوضيیة ااألمم االمتحدةة لشؤوونن االالجئيین ووقبل ددخولل ااتفاقيیة االالجئيین لعامم تأسست ووكالة ااألوونروواا قبل تأسيیس 

يین يیتمتعونن حاليیاً بحمايیة أأوو مساعدةة من هھھھيیئاتت أأوو (دد) في ااالتفاقيیة وواالتي تنص بأنن ااالتفاقيیة ال تنطبق على "ااألشخاصص االذ1ووجودد االماددةة 

اا ووليیس االمفوضيیة بتقديیم ووووكاالتت تابعة لألمم االمتحدةة غيیر مفوضيیة ااألمم االمتحدةة لشؤوونن االالجئيین." ووهھھھذاا هھھھو سبب ااضطالعع ااألوونر

االمساعدااتت حصًراا لالجئيین االفلسطيینيیيین في مناططق عمليیاتهھا.  

لسبب االرئيیسي الستمراارر ووجودد ااألوونروواا هھھھو االمأززقق االسيیاسي االناشئ من إإصراارر إإسراائيیل على ررفض من ااألهھھھميیة بمكانن االتأكيید على أأنن ااإإنن 

عطي االالجئونن حقَّهھم في االعوددةة. ) االدااعي إإلى حق االالجئيین في االعوددةة وواالتعويیض. فلن تعودد هھھھناكك حاجة لألوونروواا إإذذاا ما أأُ 3( 194االقراارر 

ماليیيین  5الجئ فلسطيیني. أأما االيیومم٬، فهھناكك  750,000تستجيیب الحتيیاجاتت ما يیقربب من  1950 سنة عمليیاتهھا في حيین ااستهھلتكانت االوكالة 

                                                
يینبغي االسماحح لالجئيین االرااغبيین في االعوددةة إإلى دديیاررهھھھم وواالعيیش بسالمم مع جيیراانهھم االقيیامم بذلك ): 3( 194قراارر االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة ررقم من  11تنص االفقرةة  1

مم االعوددةة ووعن خساررةة االممتلكاتت أأوو ااألضراارر االتي لحقت بهھا٬، ووهھھھذاا أأمر يینبغي٬، سوااء في أأقربب ووقت ممكن٬، وويینبغي ددفع تعويیضاتت عن االممتلكاتت االعائدةة لمن يیختارر عد
بموجب مباددئئ االقانونن االدوولي أأوو من بابب ااإلنصافف٬، أأنن تقومم بهھ االحكوماتت أأوو االسلطاتت االمسؤوولة.  

عبر االراابط االتالي: وواالمتاحح 1949كانونن ااألوولل/دديیسمبر  8االصاددرر بتارريیخ  UNGA A/RES/302 (IV)قراارر االجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة  2  

http://unispal.un.org/unispal.nsf/a06f2943c226015c85256c40005d359c/af5f909791de7fb0852560e500687282?OpenDocument  
الحظ عدمم ذذكر "ااإلعاددةة إإلى االوططن" باعتباررهه أأحد االحقوقق أأيیًضا. 3  
" مقدمة في إإططارر حلقة The Donor Countries and UNRWA’s Relief and Development Policies, 1950-1967أألبيیرتو تونيیني٬، ووررقة معنونة: " 4

9) في االعاصمة ااألررددنيیة عمانن (CERMOCددررااساتت ووبحووثث االشررقق ااألووسطط االمعاصرر (عمل نظمهھا مركز  ).1998تشريین ااألوولل/أأكتوبر  11-  
5 Schiff, Benjamin, 1995, Refugees Unto the Third Generation: UN Aid to Palestinians., New York: Syracuse University Press, 
p. 29. 
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للحصولل على خدماتت ااألوونروواا (َخلَف االالجئيین االفلسطيینيیيین ااألوواائل مؤهھھھلونن أأيیًضا للتسجيیل كالجئيین). تقتصر  الجئ فلسطيیني مؤهھھھلٍ 

فهھو أأكثر بكثيیر٬، إإذذ  ٬،في االوااقع ٬،لديیهھا. أأما عددد االالجئيین االفلسطيینيیيینإإحصاءااتت ااألوونروواا على االالجئيین االوااقعيین تحت وواليیتهھا وواالمسجليین 

ماليیيین٬،  7قراابة  2007يیشيیر االمركز االفلسطيیني لمصاددرر حقوقق االموااططنة وواالالجئيین "بديیل" إإلى أأنن عددد االالجئيین االفلسطيینيیيین بلغ في مطلع 

مليیونن. ووال تزاالل  9.8االكلي للفلسطيینيیيین حولل االعالم االبالغ  في االمئة من االعددد 70مشردد ددااخليیًا٬، يیمثلونن في مجملهھم  450,000منهھم 

االسيیاساتت ااإلسراائيیليیة إإلى االيیومم تحمل االفلسطيینيیيین على االلجوء وواالتشردد ددااخليیًا.  

نن اانضوىى االالجئونن االفلسطيینيیونن تحت وواليیة مفوضيیة ااألمم االمتحدةة لشؤوونن االالجئيین٬، فسيیبقى حقهھم في االعوددةة مكفوًال ووفق االقانو حتى ووإإننْ 

االمفوضيیة بالعمل على تلتزمم ٬، 1967ووبرووتوكولل عامم  1951قانونن االالجئيین بشأنن هھھھذهه االمسألة. فبموجب ااتفاقيیة عامم في لَبس إإذذ ال  ٬،االدوولي

دداائمة ووتيیسر إإعمالهھا ووهھھھي: ااإلعاددةة إإلى االوططن ووااإلددماجج ووإإعاددةة االتوططيین. ووفي ووااقع ااألمر٬، أأخذ االمجتمع االدوولي في  االتأسيیس لثالثة حلوللٍ 

ذ حل ااإلعاددةة إإلى االوططن ددوونن سوااهه. ووااألهھھھم من ذذلك هھھھو أأنن ااالتفاقيیة وواالبرووتوكولل يیؤكداانن على حريیة بة ما بعد االحربب االباررددةة يیُحبِّ حق

لم ااالختيیارر٬، أأيي قدررةة االالجئيین على ااختيیارر االعوددةة إإذذاا كانواا ررااغبيین فيیهھا٬، ووهھھھو ما يیجعل حجة إإسراائيیل االقاضيیة بأنن إإعاددةة االتوططيین في االعا

هھھھي االخيیارر ااألووحد االمتاحح لالجئيین االفلسطيینيیيین حجةً باططلةً قانونًا٬، وومفلسةً أأخالقيیًا٬، وومنافيیةً للوااقع االسيیاسي.االعربي   

هھھھو أأنن إإسراائيیل سنّت قانونيین٬، أأحدهھھھما لليیهھودد وواالثاني للفلسطيینيیيین٬، لضمانن أأنن ال يیتمكن  عن عمدااإلسراائيیليیونن  االساسةإإنن ما ال يیذكرهه 

) يیسمح أليي يیهھودديي في االعالم بالمطالبة بالجنسيیة ااإلسراائيیليیة. ووفي تناقض 1950قانونن االعوددةة (فرجاعع ممتلكاتهھم. االالجئونن من االعوددةة أأوو ااست

لمنع االالجئيین من االعوددةة وومن االحصولل على االجنسيیة ااإلسراائيیليیة. وويینص قانونن االجنسيیة بأنهھ يیتعيین  1952صاررخخ٬، صيیغ قانونن االجنسيیة لعامم 

أأوو قبل ذذلك االتارريیخ. وولكن بحلولل ذذلك االتارريیخ  1952تموزز/حزيیراانن  14نهھم كانواا متوااجديین في ددوولة إإسراائيیل في على االفلسطيینيیيین أأنن يیثبتواا بأ

كانن ثلثا االسكانن االفلسطيینيیيین قد ططُرددوواا من دديیاررهھھھم ووبالتالي ال يیستطيیعونن "إإثباتت أأنهھم كانواا متوااجديین في ددوولة إإسراائيیل."  

وونظًراا الستمراارر االمأززقق االسيیاسي٬، توااصل ااألوونروواا تقديیم االمساعدااتت ووااإلغاثة لالجئيین. ووغداا االتوصل إإلى حٍل سلمي ضربًا من االمستحيیل 

جرااء ااستمراارر إإسراائيیل في توسعهھا ااالستعمارريي على ااألررضض االفلسطيینيیة ببناء االمستوططناتت االيیهھودديیة في االضفة االغربيیة وواالقدسس االشرقيیة 

غيیر قانوني ووعمليیاتت االقصف االمتكرررةة٬، ووتمزيیق ااألررضض االفلسطيینيیة بجداارٍر  وااددةة فيیهھا٬، ووتدميیر ااالقتصادد في غزةة بفرضض حصاررٍ بوتيیرةة ال هھھھ

فصٍل يیبتلع في ططيیاتهھ ووثنيیاتهھ مزيیًداا من ااألررااضي٬، وواانتشارر مئاتت نقاطط االتفتيیش االمعيیقة للحركة وواالتنقل٬، ووووجودد شبكة ططرقق مخصصة لليیهھودد 

ووااألنظمة االتي تستحيیل معهھا االحيیاةة االيیوميیة االفلسطيینيیة بشكل ططبيیعي. إإنن هھھھذاا االجهھازز االقعمي يیزيید من ااعتمادد االالجئيین  فقط٬، ووتزاايید االقواانيین

على االمساعدااتت االهھزيیلة االتي تقدمهھا ااألوونروواا٬، وويیحمل في االوقت نفسهھ االمزيیَد من االفلسطيینيیيین على االلجوء وواالتشردد ددااخليیًا.  

وولم تنقطع إإلى  1948 سنةإإجالء االفلسطيینيیيین ررغم االخطط وواالمحاووالتت االعديیدةة االتي سبقت قيیامم إإسراائيیل  لقد فشلت االحكومة ااإلسراائيیليیة في

قمع ااآلنن. فهھا هھھھي االيیومم تقترحح إإغالقق ااألوونروواا٬، مدعيیةً ززوورًراا بأنن ما يیُديیم نضالل االفلسطيینيیيین هھھھو هھھھذهه االوكالة٬، ووليیس ااالحتاللل االعسكريي وواال

فقد وونروواا٬، من ووجهھة االنظر ااإلسراائيیليیة االصهھيیونيیة٬، في جعل االالجئيین يیتالشونن في االعالم االعربي. االذيي تماررسهھ إإسراائيیل. لقد فشلت ااأل

االخطط االرااميیة إإلى ااستخداامم ااألمم االمتحدةة كوسيیلة لتنفيیذ مشرووعٍع كمشرووعع ماررشالل في االشرقق ااألووسط الحتوااء أأيي  بالفعل تعثرتت
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ووتعثرتت كذلك االخطط وواالمقاررباتت االالحقة سوااء من خاللل "االتنميیة االمستداامة"  ااضطرااباتت يیمكن أأنن يیثيیرهھھھا االالجئونن االمجتثونن من أأررضهھم.

ن أأوو براامج االتعليیم ووبناء االمهھاررااتت٬، وواالتي أأغرتت االالجئيین بولوجج أأسوااقق االعمل االعربيیة ووال سيیما في ددوولل االخليیج االغنيیة بالنفط. ووعوًضا ع

ووال بد من  1948 االعامملسطيینيیيین بأنن خطيیئة قد ااررتُكبت ووظظلًما قد ووقع في ذذلك٬، باتت االوكالة بمثابة تذكرةٍة دداائمٍة للمجتمع االدوولي وواالف

ر تصويیبهھما. كما باتت تسترعي ااالنتباهه إإلى اافتقارر االفلسطيینيیيین بحكم االوااقع إإلى االجنسيیة ووإإلى كونهھم أأمةً ال يیزاالل حقهھا في تقريیر االمصيی

.االتنفيیذيینتظر   

 

االتحديیاتت االدااخليیة لألوونروواا: ددعوةةٌ إإلى االتيیقظ  
 

االفلسطيینيیونن أأمم  منتقدووهھھھااالسيیاسي كما يیزعم  نضالهھمالستيیعابب االالجئيین االفلسطيینيیيین في االعالم االعربي ووااحتوااء  هھھھل تعمل ااألوونروواا كوسيیلةٍ 

االساحة االدووليیة؟ لقد ظظل هھھھذاا االسؤاالل يیرااوودد االفلسطيینيیيین منذ تأسست االوكالة٬، ووسيیبقى يیفرضض نفسهھ  على ووباررززةةً  تُبقي قضيیتهھم حيیةً إإنهھا هھھھل 

الما بقي االصرااعع ووططالما ظظل هھھھناكك فاعلونن متعدددوونن ذذوووو مصالح ووأأجندااتت مختلفة منهھم االكثيیروونن ممن يیتنافسونن ددااخل االوكالة.طط  

٬، بل هھھھي منظمةٌ متطوررةةٌ ووفضاٌء ززااخٌر بالتناقضاتت وومتجانسةً  ثابتةً  لقد أأشرتت في موقف سابق نشرتهھ االشبكة إإلى أأنن ااألوونروواا ليیست مؤسسةً 

ةً في االسيیاسة االدووليیة ووااإلقليیميیة وواالدووليیة. فالدوولل وواالمؤسساتت االمختلفة االتي تؤثر مباشرةة في االوكالة قد تتقاططع أأوو نظًراا لكونهھا متوررطط

تتضارربب في أأجندااتهھا وومصالحهھا٬، بما فيیهھا مصالح االالجئيین٬، وواالالجئيین االموظظفيین لدىى االمنظمة٬، وومنظمة االتحريیر االفلسطيینيیة/االسلطة 

االمانحة٬، وواالدوولل االعربيیة االمضيیفة٬، ووإإسراائيیل. فكل ووااحد من هھھھؤالء االفاعليین يیسعى إإلى جذبب االوكالة باتجاهه االفلسطيینيیة أأوو حماسس٬، وواالدوولل 

وواا) معيین ووإإسنادد معانٍن ووووظظائف معيینة لهھا. ووعلى هھھھذاا االنحو٬، مثًال٬، تبنت االقوىى االغربيیة (ووكثيیر منهھا من االمانحيین االرئيیسيیيین لوكالة ااألوونر

قضيیة االالجئيین. ووعلى االنقيیض٬، يیعتبر االالجئونن االفلسطيینيیونن٬، بمن فيیهھم االوااقعونن ضمن وواليیة ااألوونروواا٬،  عموًما االموقف ااإلسراائيیلي إإززااء

ةً حقوقهھم االقانونيیة وواالسيیاسيیة حقوقًا ال تقبل االتفاووضض. ووهھھھكذاا٬، تكونن مصالح االالجئيین وومصالح االقوىى االغربيیة ددااخل ووكالة ااألوونروواا متناقض

بطبيیعتهھا.  

االغموضض االناشئ من عالقاتهھا متعدددةة ااألووجهھ وواالمصالح االمتضارربة. ووعالووةة على ذذلك٬، لم تعد تتسم باإلبهھامم وو ووبالمحصلة٬، غدتت ااألوونروواا

االقيیاددةة االفلسطيینيیة االيیومم تنعم بالوحدةة٬، فأصبحت تفتقر إإلى االفعاليیة االتي ااتسمت بهھا في عقودد سابقة٬، ووتشتت تركيیزهھھھا بفعل أأنشطتهھا 

أأووسلو. عمليیة ووحماسس؛ ووااألهھھھم من ذذلك هھھھو أأنهھا هھھھّمشت االالجئيین االفلسطيینيیيین في أأجندتهھا االسيیاسيیة منذ  االدبلوماسيیة ووااالنقسامم بيین حركتي فتح

ووهھھھذاا يینتقص من تأثيیر االفلسطيینيیيین في االوكالة وويیتيیح للفاعليین ااآلخريین٬، وومن ضمنهھم إإسراائيیل٬، هھھھامًشا أأكبر للمناووررةة وواالسعي لكبح قدررةة 

ااألددنى بالضغط على االحكوماتت االغربيیة٬، على سبيیل االمثالل٬، إليیقافف تمويیلهھا أأوو إإخمادد أأصوااتت ااألوونروواا على االعمل ووااضطرااررهھھھا إإلى االحد 

سئمتهھا  تلو ااألخرىى على ووتر "االصلة باإلررهھھھابب٬،" ووهھھھي معزووفة باليیةٌ  االالجئيین االدااعيیة إإلى االحقوقق االفلسطيینيیة ددااخل االوكالة بالعزفف مرةةً 

نروواا تحت االمرااقبة وواالتمحيیص االداائميین.ااآلذذاانن. ووهھھھذاا االتكتيیك ااألخيیر يیهھدفف إإلى إإبقاء ااألوو  
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 عددد في االمئة من مجمل 95أأكثر من  نيین االفلسطيینيیيیاالموظظف تبلغ نسبةيیجب عليینا أأيیًضا أأنن ننظر إإلى االتركيیب االدااخلي لألوونروواا٬، حيیث 

لموظظفيین االدووليیيین٬، ووجلُّهھم من موظظف٬، غيیر أأنن االجهھازز االتنفيیذيي وواالمرااتب االعليیا في ااإلددااررةة هھھھم من اا 30,000االوكالة٬، أأيي نحو  االموظظفيین في

ااألمريیكيیيین ووااألووررووبيیيین٬، االذيي يیحتكروونن صالحيیاتت صنع االقرااررااتت ووما يیتعلق بالسيیاساتت. ووعموًما٬، تكشف االعالقة بيین االموظظفيین االدووليیيین 

.وواالتقلباتت في االمنطقة االرئيیسيیةوونظراائهھم االفلسطيینيیيین تفاووتًا صاررًخا٬، ووتتأثر هھھھذهه االعالقة بالتحوالتت االسيیاسيیة   

االتنبهھ إإلى االغاررااتت االدبلوماسيیة االتي تشنهھا إإسراائيیل ضد ااألوونروواا٬، فإنن من ااألهھھھميیة أأيیًضا االتنبهھ إإلى  تحتم ووهھھھكذاا٬، في حيین أأنن االضرووررةة

وواالهھيیاكل  ٬،االتحوالتت االدااخليیة٬، نظًراا للتراابط االقائم بيین االعواامل االخاررجيیة وواالدااخليیة٬، وومن ذذلك االتغيیرااتت االدااخليیة على صعيید االسيیاساتت

سابقة٬، باتت االوكالة عديیمة االرحمة إإززااء االتعابيیر االظاهھھھرةة  ظهھر بحوثثٌ وواالبراامج وواالعمليیاتت. ووعلى سبيیل االمثالل٬، ووكما تُ  ٬،دداارريیة وواالماليیةااإل

منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة االتي شهھدتت ذذررووةة  بأيي شكل من ااألشكالل. ووفي االسنوااتت االسابقة إإززااء تسيیيیسهھااالتي تحكي تارريیخ ططردد االالجئيین٬، أأوو 

فقد باتت االمدااررسس وواالمرااكز االمخيیميیة االتابعة لألوونروواا؛ أأّما االيیومم٬،  تُرىى معلقةً على جدرراانن 1948فلسطيین ما قبل عامم ت خراائط هھا٬، كانأأووجوو

) قد يیثيیر ضجة ددااخل ااألوونروواا وورربما يیقودد إإلى ااتخاذذ تداابيیر تأدديیبيیة ووِمنَّة ووليیس اامتيیازًزاالهھم  ماضيیهھم حقٌ باالالجئيین  معرفة أأنن(ررغم  تعليیقهھا

بحق االموظظفيین االمحليیيین. ووبعباررةة أأخرىى٬، فإنن االضغوطط االخاررجيیة تُماررسس على ااألوونروواا لضمانن أأنن ال يیتسلل إإليیهھا "إإررهھھھابيیونن٬،" ووووفقًا لذلك 

االتت يیجب على االالجئيین االفلسطيینيیيین٬، ووال سيیما االموظظفيین٬، أأنن يیتصرفواا كما لو أأنهھم ال يیملكونن تارريیًخا أأوو سيیاسة٬ً، بل عليیهھم االتظاهھھھر بأنهھم ح

نسانيیة ترتكز هھھھويیتهھم على مكانتهھم فقط "كمستفيیديین" أأوو متلقيین سلبيیيین للمساعدااتت.إإ  

ووفي  يینبغي للتحديیاتت االدااخليیة االتي توااجهھهھا ااألوونروواا وواالدعوااتت ااإلسراائيیليیة لحجب االتمويیل عن االوكالة أأوو حتى إلغالقهھا أأنن تثيیر االتساؤؤالتت.

 يي تغيیرااتت تطرأأ على االبراامج وواالسيیاساتت ددااخل ااألوونروواا لضمانن أأنن تبقى االوكالة ووفيیةً أأإإززااء االمقابل٬، يینبغي للفلسطيینيیيین أأنن يیبقواا متيیقظيین 

ال أأنن تتحولل إإلى بيیرووقرااططيیٍة مكرسٍة لخدمة االمصالحة االذااتيیة بحيیث تتيیح  ٬،مساعدةة االالجئيین االفلسطيینيیيین االمتمثلة فيلمهھمتهھا ااألصليیة 

جئيین٬، أأوو أأسوأأ من ذذلك ووهھھھو أأنن تصبح جهھازًزاا ررقابيیًا يیبحث عن "إإررهھھھابيیيین" في على حسابب االال جمع ررووااتب عاليیةٍ  للموظظفيین االدووليیيین فرصةَ 

إإذذ تحتفظ بآالفف االوثائق االتي تشهھد على  لذااكرتهھمصفوفف االالجئيین. لقد تعايیشت االوكالة مع االالجئيین االفلسطيینيیيین لستة عقودد٬، ووهھھھي حاضنةٌ 

روواا ررمًزاا لحقوقهھم؛ ووهھھھي أأيیًضا مصدرر ررززقق للكثيیريین من بيین أأفقرهھھھم. وويینبغي فاجعة االفلسطيینيیيین االتارريیخيیة. لقد غداا االالجئونن يیعتبروونن ااألوون

في لجوئهھم ووتشرددهھھھم. باألساسس ال تختطف االوكالة٬، هھھھويیتهھا وومهھمتهھا٬، على يید َمن تسبب لكيللفلسطيینيیيین حمايیة هھھھذاا االترااثث   

 

االدكتورر فرحح في االذااكرةة االشعبيیة االفلسطيینيیة ووإإعاددةة فرحح هھھھي أأستاذذةة مشارركة في جامعة وويیسترنن أأوونتارريیو, قسم ااالنثرووبولوجيیا. كتبت ررندةة 

 Centre d'Etudes et deكباحثة مشارركة في مركز (بناء االهھويیة مستندةة على االعمل االميیدااني في مخيیماتت االالجئيین في ااألررددنن. عملت 

Recherches sur le Moyen Orient Contemporain أأعدتت بحثاً حولل االالجئيین االفلسطيینيیيین ووووكالة ااألمم ) في ااألررددنن, حيیث

ززاائرةة ووباحثة مشارركة في مركز ددررااساتت االالجئيین مناصب مختلفة كاستاذذةة االمتحدةة إلغاثة ووتشغيیل االالجئيین االفلسطيینيیيین (ااألوونروواا). شغلت 

)RSCرددأأووكسف ) في جامعة.  
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  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 مرااقبة ااألوونروواا عن كثب
 

 

 

 

 

 للفلسسطططططيننييننن ااالننسساننية االححقوووققق ححووولل االعاممم االننقاششش ثقافة وووتعزيز ننششر ممهھھممتهھھا ررببححية٬، وووغير ححزببية غير ممسستقلة ششببكة" االفلسسطططططيننية االسسياسساتتت ششببكة "

 االججدددية االممنناقششة االششببكة في االسسياسسيوووننن ووواالممححللوووننن ااألعضضاءء يلتزممم. ااإلننسساننن وووححقوووققق االدددووولي االقاننوووننن إإطططططارر ضضممننن وووذذذلككك االممصصير٬، تقرير في وووححقهھھممم

االشبكة"٬، "شبكة االسيیاساتت االفلسططيینيیة"٬، " يیة شررطط اانن يیتمم ااالشاررةة بووضووحح االىيیمكنن ااعاددةة نشرر ووتووززيیع هھھھذذهه االملخصاتت االسيیاس.االممطططططروووححة للقضضايا

.كمصددرر ااساسي لتلكك االموواادد  

www.al-shabaka.org :االتالي اااللكترووونني االمموووقع ززوووررووواا ٬،"االششببكة" عننن االممعلووومماتتت ممننن لممزيددد  

shabaka.org-contact@al: االتالي اااللكترووونني االببريددد على ببننا ااتصصلووواا ااووو  


