
تشن اإلدارة األمريكية هجمةً على الالجئين الفلسطينيين. فثمة تدابير دبلوماسية وقانونية ومالية - يهندسها في المقام األول صهُر الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب وكبيُر مستشاريه جاريد كوشنر - تهدف إلى شطب قضية الالجئين الفلسطينيين من المفاوضات وبالتالي القضاء 

على مطالبات الفلسطينيين بالعودة إلى موطنهم وحقهم في التعويض، وذلك قبل الكشف عن “صفقة القرن.” وتنتهج اإلدارة في هذا الصدد 
مقاربةً توظِّف فيها القيود المالية والضغوط الدبلوماسية وضغوط اخرى على الكونجرس.

ما برَح كوشنر يسعى منذ كانون األول/ديسمبر 2017 إلى تفكيك األونروا التي أُسست بهدف تقديم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم 
وغيرها من الخدمات األساسية إلى 5.3 مليون الجئ فلسطيني طُردوا من ديارهم إبان النكبة في 1947-48.

 حاك كوشنر سلسلةً من االقتطاعات في المساهمة المالية المقدمة لألونروا، موصاًل الوكالة األُممية إلى حافة االنهيار. في كانون الثاني/
يناير، خفَّضت الواليات المتحدة أولى دفعاتها من مساهمتها السنوية لألونروا من 125 إلى ما يقارب من النصف. وكانت الواليات المتحدة 

قد أعلنت في األسبوع الماضي أنها لن تساهم بعد اليوم في تمويل األونروا ووصفتها بأنها “معيبة بشكل ال يمكن إصالحه.”

طلب البيت األبيض أيًضا من الكونجرس أن يُمِسَك عن صرف ما مقداره 200 مليون دوالر من المساعدات األمريكية المقدمة لمنظمات 
اإلغاثة الخاصة والجمعيات الخيرية غير الحكومية )من قبيل ميرسي كور Mercy Corps( العاملة في األرض الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت نفسه، يعكف كوشنر على إعادة صياغة وضع الالجئين الفلسطينيين. 
تتهم إسرائيل وحلفاؤها في الواليات المتحدة وكالةَ األونروا بإدامة قضية الالجئين 
وتعزيز حق الفلسطينيين في العودة بمنحها صفةَ اللجوء لذراري المطرودين من 
فلسطين إبان النكبة. و”الحل” األمريكي لهذا هو تجريد هؤالء األبناء من صفة 
اللجوء، وبالتالي حصر خدمات األونروا في الالجئين األوائل الذين ال يزالون 

على قيد الحياة والمقدَّر عددهم ما بين 20,000 و30,000 )وهذا الرقم يتناقص 
كل عام(، وقطع خدمات األونروا عن نسل هؤالء الالجئين، وتحويل األموال 

إلى البلدان المضيفة لالجئين بهدف “إعادة توطينهم،” والقضاء على أي إمكانية 
للعودة.

وفي أروقة الكونجرس ثمة مشروع قانون يسعى إلى تقنين هذه الصيغة الجديدة. 
ينص مشروع قانون مجلس النواب رقم 6451 على أن الالجئين الباقين على قيد 

الحياة هم فقط المؤهلون إلعادة التوطين والحصول على خدمات األونروا، وأن باقي المساعدات سوف تذهب إلى الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية )يو أس إيد USAID(، المحكومة بقانون تايلور فورس لسنة 2018 الذي يحظر تقديم المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية 

حتى تلبي شروطًا معينة. وقد أُحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. 

التالعب بصفة اللجوء

ال تقتصر النية على تمزيق البنية األساسية اإلنسانية التي تدعم الالجئين الفلسطينيين الضعفاء، بل تسعى أيًضا إلى إحداث تغيير جذري في 
طريقة فهم اللجوء الفلسطيني والتعامل معه. غير أن هذا التالعب قصير النظر، ومخطئ في أساسه ألن المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين تعترف بأبناء الالجئين كالجئين. وهذه المقاربة تخطئ أيًضا إذ تشخِّص األونروا كمسبِّب لواقع الالجئين، وليس كنتيجة 

منبثقة منه، فهذا الواقع لن ينتهي حتى لو فُكِّكت األونروا. بل إن زوالها سوف يَذر الماليين بال تعليم أو عمل أو غذاء أو رعاية صحية.

عدوان كوشنر المستمر على الالجئين الفلسطينيين
كتبته زينة اآلغا
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“ال تقتصر النية على تمزيق 
البنية األساسية اإلنسانية، 
بل تسعى أيًضا إلى تغيير 

فهم العالم للجوء الفلسطيني 
وطريقة التعامل معه.”

https://www.unrwa.org/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-302
https://www.aljazeera.com/news/2018/01/cuts-unrwa-funding-180116193513823.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-palestinians/trump-redirects-over-200-million-in-us-aid-for-west-bank-gaza-idUSKCN1L923C
https://freebeacon.com/national-security/congress-seeks-major-downsizing-u-n-palestinian-refugee-agency/
https://freebeacon.com/national-security/congress-seeks-major-downsizing-u-n-palestinian-refugee-agency/
https://lamborn.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=2441
https://lamborn.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=2441
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164
https://www.counterpunch.org/2018/06/29/unrwa-does-not-perpetuate-the-conflict-the-conflict-perpetuates-unrwa/
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يُراهن كوشنر على رضوخ الفلسطينيين، بيد أن المخاطر كبيرة لألطراف المعنية كافة، حيث إن إسرائيل ستخسر لو ُسحبت خدمات 
األونروا، ألن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن إسرائيل، كدولة احتالل، ملزمةٌ قانونًا بتوفير إمدادات الغذاء والطبابة للسكان الخاضعين 

لالحتالل باإلضافة إلى ضمان صحتهم العامة. إن سحب الدعم الذي توفره األونروا في األرض الفلسطينية المحتلة سوف يترك فراًغا 
ستضطر إسرائيل إلى ملئه، بيد أن سجلها السابق يوحي أنها لن تلتزم بذلك على األرجح.

يقوم نهج كوشنر على رغبته في القضاء على مطالبات الفلسطينيين بالسيادة والعودة إلى ديارهم - وهو حٌق مكفوٌل لالجئين في كل أصقاع 
األرض. إن قضايا الحل النهائي، مثل القدس والمستوطنات والالجئين، هي قضايا أساسية إليجاد “حل” تفاوضي للصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي، ولكن حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، كما نص عليه قرار األمم المتحدة رقم 194، يظل العنصَر األكثَر إثارةً 
للخالف والنزاع في إطار الصراع ألنه يتحدى باألساس المشروَع الصهيوني لبناء الدولة بحد ذاته - وهو مشروع ٌقائم على بسط السيادة 

اإلسرائيلية اليهودية من نهر األردن وحتى البحر األبيض المتوسط.

توصيات سياساتية

ينبغي للناخبين المؤيدين للفلسطينيين في الواليات المتحدة االميركية وأعضاء المجتمع المدني أن يرفعوا مستوى الوعي حول مشاريع . 1
القوانين التي تهدد الالجئين الفلسطنيين، وأن يعملوا بوجه خاص مع أعضاء الكونجرس المتزايدة انتقاداتهم والمرتفعة أصواتهم إزاء 

االنتهاكات اإلسرائيلية للحقوق. وينبغي لهم أن يسعوا لضمان صرف األموال المخصصة لفلسطين، وأن يقاوموا محاوالت إدارة 
ترامب للتحايل على القانون. فمثاًل، تحاول اإلدارة األمريكية أن تضع المساعدات المذكورة أعاله والبالغة 200 مليون دوالر ضمن 

“حزمة إلغاءات” لتفادي صرفها - وهذه خطوة تقتضي موافقة الكونجرس.

يجب للناقدين داخل الكونجرس والمجتمع المدني أن يراقبوا عن كثب سياسةَ االستيطان التي تدعمها إدارة ترامب. فبالنظر إلى طريقة . 2
“التعامل” مع قضايا الوضع النهائي مثل القدس والالجئين، وإلى العالقات الشخصية واالقتصادية والسياسية الوثيقة التي تربط بعض 
أعضاء اإلدارة األمريكية بالمستوطنات، يغدو من المحتمل أن يكون شطب قضية المستوطنات من المفاوضات هو التالي على قائمة 

كوشنر.

ينبغي على دول العالم األخرى أن تستمر في زيادة دعمها المالي والدبلوماسي لألونروا، إدراًكا للحظة الحاسمة التي تمر بها المنطقة . 3
والتبعات الظالمة والقاسية التي ستلحق بالالجئين الفلسطينيين. 
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زينة اآلغا هي الزميلة السياساتية للشبكة في الواليات المتحدة. 
تغطي خبراتها بناء المستوطنات اإلسرائيلية في األرض 

الفلسطينية المحتلة وال سيما القدس، وتاريخ الشرق األوسط 
الحديث، 

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غير حزبية وغير 
ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك 
ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء 

والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا 
المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية 

شرط ان يتم االشارة بوضوح الى »الشبكة«، »شبكة 
السياسات الفلسطينية«، كمصدر اساسي لتلك المواد.

لمزيد من المعلومات عن »الشبكة«، زوروا الموقع 
االلكتروني التالي: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا 

contact@al-shabaka. :على البريد االلكتروني التالي
org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعبر بالضرورة عن 

رأي المنظمة ككل.
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