
أطلقت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن )األونروا( مؤخرًا نداًء للحصول عىل 14 مليون دوالر تحسبًا لتفيش فريوس كورونا يف 

ة التي متر فيها الوكالة، وال سيام منذ أوقفت الواليات املتحدة يف آب/أغسطس 2018 مساهمتها  مخيامت الالجئني الفلسطينيني. وهذا مؤرٌش عىل الضائقة املالية املُلحَّ

السنوية البالغة 360 مليون دوالر للوكالة، بعد أن كانت أكرب مانحيها. 

ال أحد ميكن أن يصف حًقا مقدار املعاناة املتزايدة التي تسبب بها تقليص حجم املساهامت. ففي قطاع غزة، مثالً، التي تُعد من أكرث بقاع األرض اكتظاظًا بالسكان، يبلغ 

عدد الالجئني نحو 1.4 مليون من مجموع عدد السكان البالغ 2 مليون، ويعتمد %80 من هؤالء الالجئني عىل املساعدات اإلنسانية يف قوتهم وُسبل عيشهم. غري أن تقليص 

ُع انحدار غزة نحو واقع مرير ومرعب.  املساهامت يحدُّ من الخدمات األساسية املقدمة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، ويرسِّ

التقليصات جديدة، والسياسة ذاتها

بالرغم من أن قرار الواليات املتحدة الصادر يف العام 2018 تسبَّب يف عجز تاريخي يف ميزانية األونروا، إال أنه مل يشكِّل تغريًا جذريًا يف السياسة األمريكية، وإمنا طفرًة 

وتسارع يف اسرتاتيجية أمريكية إرسائيلية قامئة أصاًل تستهدف إضعاف الوكالة ومن ثم تفكيكها يف نهاية املطاف.  بعكس ما كانت قد خططت لها القوى الغربية عند 

إنشائها، اي أن تكون وسيلة إلدماج الالجئني خارج وطنهم، باتت الوكالة رمزاً لقضيتهم وشبه دولة يف املنفى تزودهم بالخدمات االجتامعية. ولذلك، تتعرض الوكالة لهذه 

الحملة الهادفة إىل تحجيمها والحد من دورها. 

سعت إرسائيل والواليات املتحدة طوال الوقت، وال سيام منذ توقيع اتفاقات أوسلو، إىل القضاء عىل روح األونروا الثقافية ألنها ترتبط باإلحساس الجمعي لالنتامء الوطني 

الفلسطيني. وسعتا أيًضا إىل دق إسفني بني الالجئني وبني الوكالة، وإىل زيادة آليات املراقبة لتمحيص برامج الوكاله وموظفيها والتحكم فيها، والتقليل من مكانتها إقليميًا 

ودوليًا. 

ودأبت جامعات اللويب اإلرسائيلية لسنوات عىل الضغط عىل الدول الغربية لقطع متويلها عن األونروا، متهمًة 

الوكالة بالفساد ومبعاداة السامية وبوجود ِصالت لها باإلرهاب.1 واستجابت لها دول مانحة مثل كندا التي 

اشرتطت لتمويلها “إصالح” برامج الوكالة وتطبيق إجراءات رقابية أشد رصامة. وعادًة ما متتثل األونروا ملثل 

هذه املطالب من أجل الحصول عىل التمويل.

ال تنفك األونروا تؤكد، وال سيام عند الرد عىل هذه مثل الضغوطات، إميانها مبفاهيم الحيادية، وحقوق 

اإلنسان، والتنمية البرشية، والحامية، والنوع االجتامعي للتأكيد عىل الحقوق الفردية واالجتامعية، وحظر التعبريات “السياسية” حسب تعريفها. وقد َعلمت الكاتبة من 

وا عن أنفسهم “بحيادية”، وأن الوكالة طلبت أيًضا من  هت إنذارات ملوظفني ورسَّحت آخرين يف السنوات األخرية ألنهم مل يعربِّ موظفني سابقني يف الوكالة أن األونروا وجَّ

املوظفني حذف خرائط فلسطني ما قبل 1948 من الكتب املدرسية وجميع املنشآت التابعة لألونروا، وفرضت رقابة عىل برامج املوظفني كذلك لضامن خلوها من أي 

انتقادات إلرسائيل أو الصهيونية.

إن فصَل الفرد عن محيطه الجمعي، وتصنيف االنتامء الوطني الفلسطيني كنشاٍط سيايس ينتهُك الوالية اإلنسانية املنوطة بالوكالة يُكمم املطالبات املنادية بحقوق 

الفلسطينيني الجمعية. تركز الوكالة أيضاً عىل تحسينات البنية التحتية وبرامج التمويل األصغر يف املخيامت، والتي من الواضح أنها مرتبطة باسرتاتيجية طويلة األجل 

تستهدف إدماج الالجئني وتوطينهم بداًل من تعزيز قوتهم ومتكينهم من مامرسة حق العودة.

ففي األردن، عىل سبيل املثال، تالشت برامج األونروا املجتمعية الفعالة والتشاركية، وال سيام منذ منتصف عقد الثامنينات وأواخره، وُسلِّم ما تبقَّى منها إىل الدولة األردنية 

أو حتى إىل منظامت دولية مبوجب عقود. واشتملت تلك الربامج عىل مراكز برنامج املرأة، وبرامج الشباب، وبرنامج التأهيل املجتمعي لذوي اإلعاقات. وكانت تلك املراكز 

تخدم املجتمعات املحلية وترُثي الحياة الثقافية الفلسطينية والهوية الجمعية وتحميها. 

1. انظر، عىل سبيل املثال، إحدى آخر املحاوالت التي قامت بها منظمة بناي بريث يف كندا حيث نادت بتعليق متويل الوكالة بسبب “الفساد”.

وقت استعادة األونروا قد حان
رندة فرح
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مذكرة سياساتية من الشبكة

شني  “ال بد من حث الفلسطينيني املهمَّ
منذ عقود طويلة، وال سيام الالجئني 

والفقراء منهم، عىل املشاركة يف الجهود 
الجمعية الهادفة الستعادة األونروا”

https://www.middleeastmonitor.com/20200319-unrwa-funding-will-never-be-enough-without-an-end-to-international-complicity-with-israel/
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/trump-to-cut-all-us-funding-for-uns-main-palestinian-refugee-programme
https://www.middleeastobserver.org/2016/07/12/pcbs-reports-gaza-strip-is-the-most-densely-populated-place-on-earth/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-197326/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-197326/
https://www.youtube.com/watch?v=0frKsJIumY4
https://www.bnaibrith.ca/tags/unrwa
https://al-shabaka.org/ar/author/RandaFarah/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
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رندة فرح هي أستاذة مشاركة يف جامعة ويسرتن أونتاريو، قسم االنرثوبولوجيا. 

كتبت الدكتور فرح يف الذاكرة الشعبية الفلسطينية وإعادة بناء الهوية مستندة 

عىل العمل امليداين يف مخيامت الالجئني يف األردن. عملت كباحثة مشاركة يف 

d’Etudes et de Recherches sur le Moyen-Orient Contempo- )مركز

rain, CERMOC(  يف األردن، حيث أعدت بحثاً حول الالجئني الفلسطينيني 

ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(.

»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.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

مقاومة محاوالت تقويض األونروا 

إن سحب التمويل األمرييك من األونروا و”إصالحات” الوكالة التي تستهدف إضعافها تعكس البيئة السياسية املدعومة بسياسات إدارة ترامب، مبا فيها “صفقة القرن” 

وتأييد الضم اإلرسائييل غري القانوين للقدس ومعظم أرايض الضفة الغربية ومرتفعات الجوالن السورية. وقد متادى ترامب إىل درجة أنه قرَّر بأْن ال وجود لفلسطينيني 

يف القدس، فقط “عرب” وغري إرسائيليني. ولهذا تداعيات عىل عمل األونروا ألنه إْن مل يكن للفلسطينيني وجوٌد يف القدس، فال وجوَد لالجئني فلسطينيني هناك يحتاجون 

خدمات الوكالة. ويتمخض عن هذه الرواية وضٌع مؤات أكرث لخطر إطالق حملٍة أمريكية إرسائيلية مدعومة من دول مثل السعودية إللغاء قرار األمم املتحدة رقم 194 

 .)III(

شني منذ عقود طويلة،  غري أن هذه املخرجات اإلمربيالية ليست حتمية، وميكن التغلب عليها إْن وجدت االسرتاتيجية. فال بد عىل وجه الخصوص من حثِّ الفلسطينيني املهمَّ

وال سيام الالجئني والفقراء منهم، عىل املشاركة يف الجهود الجمعية الهادفة الستعادة األونروا: 

يجب عىل الفلسطينيني املنخرطني يف منظامت املجتمع املدين، واألحزاب السياسية، ولجان حق العودة أن يسرتدوا األونروا من أولئك الساعني إىل توظيفها كأداة 	 

ووسيلة لإلدماج وإعادة التوطني. وهذا يقتيض تعبئة الالجئني وموظفي األونروا من الالجئني من أجل تنسيٍق أفضل للحمالت التي تُوضح بأن والية الوكالة تتمثل يف 

تزويد الالجئني بالخدمات اإلنسانية إىل حني التوصل إىل حل سيايس عادل ودائم يضمن عودة الالجئني إىل وطنهم كأحد الخيارات.

ينبغي للمراكز القانونية وخرباء القانون الدويل أن يضعوا اسرتاتيجية موحدة للتدخل يف املحافل الدولية الستباق الحمالت املعادية لألونروا. 	 

يجب عىل القوى التقدمية الفلسطينية ولجان وحمالت حق العودة أن تضافر جهودها للتصدي للشائعات واألفكار الخبيثة التي تُروَّج حول األونروا. 	 

ينبغي للفلسطينيني أن يعارضوا رشوط املانحني املفروضة عىل األونروا التي تنتهك حقوق الالجئني، كحق أبناء الالجئني يف أن يدرسوا يف مدارس األونروا تاريَخ ما قبل 	 

1948 ويتعلموا عن حقوقهم الثابتة مثل حق العودة. 

يجب عىل الفلسطينيني أيًضا أن يُطرِقوا التفكري يف األسباب الكامنة التي تدعو إىل تخصيص الكثري من متويل األونروا لحلقات عمل حول “الحيادية” و”حقوق اإلنسان” 	 
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