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تواجه وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن
(األونروا) منذ السنوات القليلة املاضية اضطرابات كثرية ،فقد أعلنت الواليات املتحدة
يف آب/أغسطس  2018أنها ستتوقف عن متويل األونروا بعد أن كانت ترفدها مبا يزيد
عىل  300مليون دوالر سنويًا .وبالرغم من أن أطرافًا أخرى ،كاالتحاد األورويب وقطر
دعم جديدًا أو زادت دعمها ألجل س ّد الفجوة ،إال أن الوكالة ال تزال
واليابان ،قدمت ً
نقص التمويل .وبالتايل باتت الخدمات األساسية مثل خدمات التعليم والرعاية
تعاين َ
الصحية املقدمة لالجئني الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة وسوريا ولبنان
نقصا كارث ًيا يف املخصصات .
واألردن تعاين ً
خرج إىل العلنِ تقري ٌر داخيل حول
تفاقم الوضع سو ًءا يف متوز/يوليو  2019حني َ
أخالقيات العمل يف األونروا يبني حاالت مزعومة من إساءة استعامل السلطة يف
صفوف كبار املديرين يف الوكالة .وعىل أثر هذا التقرير ،علَّقت بلجيكا وهولندا
وسويرسا متويلها ،واستغلت إدارة ترامب وحلفاؤها التقري َر لإلمعان يف النيل من
سمعة الوكالة ككل ،بنا ًء عىل ادعاءات ملفَّقة و ُمضلِّلة هدفها أن تطمس ما يبغضونه
ٍ
كشاهد عىل الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية
حقًا ،أال وهو وكالة األونروا
املرشوعة لالجئني الفلسطينيني ،وعىل مسؤولية األمم املتحدة الثابتة عن القضية
الفلسطينية .وقد أعلنت السفرية األمريكية السابقة لألمم املتحدة ،نييك هييل،
بتغريد ٍة عىل موقع توتري أن الواليات املتحدة “توقفت عن التمويل [األونروا] لهذا
السبب تحديدًا”.
ومع أن هذه األحداث والتغطية اإلخبارية املصاحبة لها ت ُع ُّد مهم ًة لفهم املعضالت
سليم وافيًا للتحديات واملشاكل
فهم ً
الراهنة التي مت ّر بها األونروا ،إال أنها ال توفر ً
األكرث إلحا ًحا التي تواجهها الوكالة .يتناول هذا التعقيب األنباء املنقولة عن تقرير
األخالقيات ،والتحديات الفعلية ِ
املحدقة بالوكالة ،والسبب الداعي إىل توسيع والية
الوكالة لتشمل التوصل إىل حلول دامئة لالجئني الفلسطينيني مبا يتفق والقانون الدويل
واملامرسات الدولية.

تقرير األخالقيات
دليل فعيل عىل املهنية املؤسسية يف وكالة
قلق بال شك .ولكنه ٌ
تقرير األخالقيات ُم ٌ
دليل عىل وجود قد ٍر ما من فساد مزعوم يقتيض الرد الصارم املتمثل
األونروا أكرثَ منه ً
يف حرمان األونروا والالجئني الفلسطينيني الذين تخدمهم املساعد َة اإلنسانية التي
دليل يف حد ذاته عىل أن اإلطار
أمس الحاجة .فإجراء التقرير ونرشه هو ٌ
يحتاجونها َّ
التنظيمي الذي يحكم سلوك املوظفني داخل األونروا نش ٌط وفاعل ،يعمل عىل محاسبة
العاملني كافة مهام علت مراتبهم.
إذا افرتضنا أن للدول األعضاء يف األمم املتحدة مصلح ًة مرشوع ًة يف ضامن النزاهة
واملساءلة يف عمليات األمم املتحدة التي مت ِّولها ،فإن قرار الدو ِل القلة التي علَّقت
متويلها لألونروا يبدو مترس ًعا يف أحسن أوصافه ومخ ِّونًا يف أسوأها .فال بد أن نتذكَّر
أن املزاعم املذكورة يف التقرير ال تزال قيد التحقيق يف مكتب األمم املتحدة لخدمات
الرقابة الداخلية ،أي أن نظام العدالة الداخيل يف األمم املتحدة مل يتثبت منها بعد.

وإىل حني الفراغ من عملية التحقق والتثبت ،فإن الحكمة واملسؤولية يقتضيان أال
نترسع بإصدار األحكام حول الحوكمة الحالية يف الوكالة ،ناهيك عن املطالبة بإغالقها
كل ًيا.
قليل،
حتى لو تبني أن املزاعم الواردة يف التقرير صحيحة ،فعدد املتورطني سيكون ً
أصل .وليك نضع األمور يف نصابها،
واثنان منهم عىل األقل قد تركا العمل يف الوكالة ً
ال بد من اإلشارة إىل أن األونروا تستأثر بأكرب عدد من العاملني حول العامل مقارن ًة
بوكاالت األمم املتحدة األخرى ،حيث توفر الحامية واملساعدة لِام يزيد عىل  5.5مليون
الجئ فلسطيني مس َّجل ،ويعمل فيها قرابة  33,000موظف من معلمني وأطباء وعامل
نظافة ومختصني اجتامعيني وغريهم .وهكذا فإ َّن َ
القول بقطع التمويل عن الخدمات
اإلنسانية األساسية التي تقدمها األونروا بسبب أفعا ٍل مزعومة لبضعة أشخاص هو أم ٌر
ال يعقَل و ُحجته داحضة.

أوجه قصور حقة
يجب
ال تخلو أي منظمة من االنتقاد ،حتى األونروا .غري أن النق َد امل ُِحق واملرشوع ُ
أن يكون دقيقًا ومراع ًيا للسياق املعني .فال بد من األخذ بعني االعتبار َ
سياق
العمل اإلنساين والتنموي األسايس الذي ما انفكت تضطلع به األونروا وموظفوها
منذ خمسينات القرن املايض .وال مبالغة إذا قلنا إنه لوال هذا العمل لكان الشعب
الفلسطيني ككل يف وضع أسوأ بكثري مام هو عليه اليوم .وإذا تجاوزنا الرتكيز املتحيز
عىل تقرير األخالقيات وغريه من االدعاءات املضللة ،فإننا نجد وجهني من القصور
داخل الوكالة.

دليل فعيل عىل املهنية
“تقرير األخالقيات هو ٌ
دليل عىل
املؤسسية يف وكالة األونروا أكرثَ منه ً
وجود قد ٍر ما من فساد مزعوم يقتيض الرد
الصارم املتمثل يف حرمان األونروا التمويل”.
يتمثل وجه القصور األول يف متييز األونروا املستمر ضد املرأة من خالل لوائحها التي
تحدد أهلية التسجيل الكتساب صفة الالجئ الفلسطيني .فوفقًا لقانون الالجئني
الدويل ومامرسته عامليًا ،تنص لوائح التسجيل الداخلية يف الوكالة عىل حق الالجئني
الفلسطينيني املسجلني يف توريث صفة اللجوء لذراريهم ،وذلك يف غياب الحل
ملعاناتهم .غري أن املشكلة تكمن يف أن لوائح األونروا تحرص هذا الحق يف ذراري
الالجئني الذكور املسجلني دون اإلناث .وبسبب هذا التمييز ضد املرأةُ ،حرمت أربعة
والحق أيضً ا يف
الحق يف التسجيل كالجئني
َّ
أجيا ٍل من رجال ونساء وأوالد مبئات األلوف َّ
مثيل لهذا التمييز يف القوانني
الحصول عىل الخدمات التي توفرها الوكالة .وال يوجد ٌ
واملامرسات الدولية املط َّبقة عىل أزمات اللجوء املط َّولة األخرى.
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وبالنظر إىل الظروف الحرجة لالجئني الفلسطينيني يف مناطق عمل األونروا ،تغدو آثار
هذا التمييز هائلة .غري أن الوكالة ليست غافل ًة عن الحاجة إىل تصحيح هذا الوضع .وقد
أفضت الجهود املبذولة منذ مطلع األلفية الثانية لحشد الدعم من أصحاب املصلحة
الرئيسيني مبن فيهم كبار املانحني والدول املضيفة إىل تعديل لوائح الوكالة ومتكني األفراد
املترضرين من االستفادة من خدمات األونروا ،ولكن تب ًعا لتوفر التمويل ،والذي ظل
رصا أو معدو ًما ألسباب عديدة كاملذكورة أعاله .وهكذا ال يزال األفراد املترضرون
فعليًا قا ً
مفتقرين إىل الحق يف التسجيل كالجئني فلسطينيني ،وال يزال الكثريون منهم مفتقرين
إىل خدمات الوكالة التي هم يف أمس الحاجة لها.

“لوال التمييز املقنن ضد املرأة الذي متارسه
األونروا ،لكان عدد الالجئني الفلسطينيني
املسجلني أعىل بكثري من الرقم الحايل البالغ 5.5
مليون الجئ”.
كث ًريا ما يخطئ منتقدو األونروا حني يَحملون عليها أنها تبالغ يف عدد الالجئني
الفلسطينيني .غري أن ما سبق يؤكد عكس ذلك .فلوال التمييز املمنهج واملقنن ضد املرأة
الذي متارسه األونروا منذ سبعة عقود ،لكان عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني أعىل
بكثري من الرقم الحايل البالغ  5.5مليون الجئ.
أ ّما وجه القصور الثاين عند وكالة األونروا فيكمن يف أنها غري مفوضة للتوصل إىل ما
يسميه املحامون الدوليون “حلولً دامئة” لالجئني الفلسطينيني ،أي العمل عىل إيجاد
حل ألزمة اللجوء مبا يتفق والقانون الدويل واملامرسات الفضىل ،التي تحددها املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف الخيارات الثالثة التالية بحسب األولوية)1 :
العودة الطوعية إىل الوطن )2 ،اإلدماج املحيل لالجئني )3 ،إعادة التوطني .غري أن والية
األونروا ال تشمل سوى تقديم املساعدة اإلنسانية من خالل برامجها األساسية – التعليم
األسايس ،الرعاية الصحية األساسية ،اإلغاثة والخدمات االجتامعية.
وبخالف املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التي أُنيطت بها واليتي تقديم
املساعدة اإلنسانية وإيجاد الحلول الدامئة ،فصلت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
العام  1949بني هاتني الوظيفتني فيام يختص بالجئي فلسطني .فأُنيطت والية تقديم
املساعدة اإلنسانية لألونروا ،بينام ت ُركت مهمة البحث عن حلٍ دائم ضمن ًيا للجنة
التوفيق التابعة لألمم املتحدة والخاصة بفلسطني ،والتي كُلِّفت بإدارة التوصل إىل حلٍ
أسباب مستفيضة لذلك ،ولكنها تُعزى
سيايس تفاويض للرصاع العريب اإلرسائييل .وهناك
ٌ
باألساس ،كام يُظهر سجل األمم املتحدة ،إىل إدراك الجمعية العامة بأنها لعبت دو ًرا
أساسيًا يف تفكيك فلسطني وخلق مشكلة الالجئني الفلسطينيني من خالل سوء إدارتها
رغم عن سكانها األصليني األغلبية يف
لنهاية حقبة االنتداب وسعيها إىل تقسيم األرض ً
 .1947ومل يكن أح ٌد آنذاك ليتصور بالطبع أن السالم سيظل بعيد املنال ،وأن الالجئني
الفلسطينيني سيظلون يف منفاهم القرسي ألجيال .وحني َخ َبت فعل ًيا الجهود السياسية
للجنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة والخاصة بفلسطني يف مطلع عقد الستينات برزت
ثغر ُة الحلول الدامئة بوضوح .وأخذت الجمعية العامة ت ُجدِّد والية األونروا املؤقتة
ٍ
تجديد يقابلها لوالية إيجاد الحلول الدامئة للشعب
لتقديم املساعدات اإلنسانية دون
الذي تخدمه.

ارس ضغ ٌط ٍ
كاف عىل تلك الدول لِ َحملها عىل زيادة متويل األونروا وتوسيع
وإىل أن ُي َ
ضئيل .واألمر راج ٌع يف نهاية
واليتها ،فإن األمل يف تصويب وجهي القصور هذين سيظل ً
املطاف إىل رغبة الجمعية العامة يف منح دعم أكرب لألونروا مبا يتامىش وما تدَّعيه من
ُحل القضية بجميع جوانبها وفقًا للقانون
“مسؤولية دامئة حيال قضية فلسطني إىل أن ت َّ
الدويل”.

األمم املتحدة وقضية فلسطني :الحكم بالقانون
إن جانبي القصور املوضحني أعاله ليسا مسألتني معزولتني وإمنا جز ٌء من مشكلة أكرب
يف إدارة األمم املتحدة لقضية فلسطني .وباعتبار أن هذه القضية من أطول النزاعات
املطروحة عىل جدول أعامل األمم املتحدة ،يُع ُّد موقف األمم املتحدة إزاء فلسطني
األساس املعياري الوحيد للسالم العادل والدائم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل أساس
َ
القانون الدويل .غري أن هناك فجو ًة دامئة ،تكرب وتصغر ،بني مقتضيات القانون الدويل
كتاب مقبل .وهذه
وموقف األمم املتحدة ،بحسب بحثي الذي سأعرضه بالتفصيل يف ٍ
بدل من تيسري
الفجوة ساعدت يف إحباط الجهود الباحثة عن السالم العادل والدائم ً
1
التوصل إليه.
يتناول الكتاب عددًا من املجاالت التي اضطلعت فيها األمم املتحدة بدو ٍر قيادي يف
قضية فلسطني منذ العام  ،1947مبا فيها باإلضافة إىل قضية اللجوء الفلسطيني ،تأث ُري
النظام القانوين الدويل يف فرتة ما بني الحربني العامليتني عىل فلسطني كام ورثته األمم
املتحدة ،خطة التقسيم الصادرة يف  1947من الجمعية العامة ،معاملة األمم املتحدة
لألرض الفلسطينية املحتلة منذ  ،1967عضوية دولة فلسطني يف األمم املتحدة .إن
البحث النقدي يف التناقضات القامئة بني مواقف األمم املتحدة إزاء هذه املجاالت وبني
مقتضيات القانون الدويل يُظهر أن منطق األمم املتحدة يف التزامها بسيادة القانون
الدويل ميكن وصفه وصفًا أدق بأنه حك ٌم دويل بالقانون .فعىل يد الوكالة ،أٌلزمت
فلسطني والشعب الفلسطيني بوضعٍ أُسميه “تبعية قانونية دولية ”،وهذا الوضع
يَعدُهم بتحقيق العدالة بالقانون الدويل من خالل الرشعية السياسية للمجتمع الدويل،
ولكن تحقيق العدالة يظل ممتن ًعا.

“هناك فجو ٌة دامئة ،تكرب وتصغر ،بني مقتضيات
القانون الدويل وموقف األمم املتحدة [حيال
القضية الفلسطينية]”.
إن البحث النقدي يف مسألة األونروا والالجئني الفلسطينيني مه ٌم الكتساب فهمٍ أفضل
إلمكانات األمم املتحدة والقانون الدويل ومحدوديتهام يف الدفاع عن حقوق الفلسطينيني
الجمعية والفردية املرشوعة .وهو مه ٌم أيضً ا يف هذا الوقت بالذات حيث شاع ألسباب
َّ
بعض الساسة الغربيني يف رشعية حقوق الالجئني الفلسطينيني ،ومنهم
سياسية أن
يشكك ُ
َمن يتطاول عىل نزاهة هيئات اإلغاثة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة واملكلَّفة بخدمة
هؤالء الالجئني.

إن وجهي القصور آنفي الذكر ال يُعزيان مبارش ًة إىل أونروا أو موظفيها اليوم .وألن
الوكال َة هيئ ٌة متفرعة من الجمعية العامة ،فإن مسؤولية القصور تقع كليًا عىل عاتق
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،وال سيام مانحي األونروا الرئيسيني ولجنتها االستشارية.
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 .1بإمكان املهتمني يف االستزادة حول هذا البحث ،موضوع كتايب املقبل ،االطال ُع عىل:
)Ardi Imseis, The United Nations and the Question of Palestine: A Study in International Legal Subalternity, 2019. (doctoral thesis

د .أريض إمسيس هو أستاذ مساعد يف القانون بجامعة كوينز ،ومتخصص
مناصب قانوني ًة
يف القانون الدويل العام .تبوأ يف الفرتة بني  2002و2014
َ
وسياساتية رفيعة يف األونروا يف األرض الفلسطينية املحتلة .أدىل بشهادته
كخبري ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،وأعضاء مجلس اللوردات يف اململكة
املتحدة ،ومجلس الشيوخ الفرنيس.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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