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االفتتـاحيــة

ربه  عبد  صالح  المناضل  والمفكر  المناضل  االخير  مثواه  الى  رحل 
)ابو عصام( ابن مخيم الدهيشة لالجئين، تاركًا وراءه ذكريات مشتعلة، 
وأمامه خطوات واسعة نحو فجر آخر يطل على المعذبين الصابرين تحت 

صفيح المخيمات.

واالشخاص  باالمكنة  ناطقة  خريطة  كان  الذي  الرجل  رحل 
واالسماء والذكريات.

غدنا  عن  التفاصيل  تفاصيل  يتابع  كان  الذي  الرجل  رحل 
وذخيرتنا، كأنه يعيش أبدًا معنا وفينا وفي االجيال القادمة.

رحل الرجل الذي كان سؤال الحرية والحياة والعودة سؤاله 
ظاًل  بقي  وجسده  يافا،  في  هناك  شجرة  تنمو  ذاكرته  االبدي، 
على زيتونة البدوي القديمة هنا في قرية الولجة مسقط رأسه 

وطفولته وكوشان ميالده.
حارات  ومن  الدهيشة،  مخيم  من  واصل  الذي  الرجل  رحل 
فوق  بزنا 

ُ
وخ ُعشبنا  سيرة  عن  الدفاع  البائسة  المخيمات  وأزقة 

ى فينا من أرض وسماء.
ّ
ارضنا، وعما تبق

صدى  وفي  الشوارع  وفي  األرصفة  على  نسمعه  نحن  ها 
السجن وفي  المظاهرة وفي غرفة  الكون، ها نحن نسمعه في 
خليل  المرحوم  مع  عامًا  ستين  قبل  ُيقسم  وهو  الصف  غرفة 

زقطان.
قسمًا بجوع الالجئين
وعري سكان الخيام 

لنصارعن الموت 
من اجل الوصول الى المرام

الفقراء  صديق  وهو  يترجل،  لم  عصام  ابو  القائد  الشهيد 
ورفيق العاطلين على العمل، الحيوي كرشقة حجر، خاض حرب 
وهو  السجان  والجوع ضد  االرادة  وحرب  النسيان،  الذاكرة ضد 

ينادي على األسرى من صحراء سجن النقب:
يا نقب كوني إرادة
كوني مجدا وريادة

كوني سيفًا 
كوني درسًا

من دروس االنتفاضة
وها هم اصدقاؤك األسرى يرددون معك هذا النشيد وهم 
يخوضون إضراباتهم الملحمية من أجل الكرامة والحرية، يهزون 
األسرى  وآالف  البلبلول،  ومحمود  محمد  الكايد،  بالل  األسالك، 
واألسيرات يرسلون لك التحية ويهتفون معك: نعم للجوع وال 

ألف ال للركوع.
ال زالت توصيات وقرارات مؤتمرات الالجئين التي اشرف على 
عقدها صالح عبد ربه في كل محافظات الوطن على طاولة مكتبه، 
ومن خاللها تسمعه ينادي ويحذر من الموت السياسي لقضية 

الالجئين، رافضًا أن يرحل من اسمه وهويته وبئره االولى.
وحملنا الشمس فجرا

ال ألنماط االبادة
ورشفنا الحّر كأسًا

وعشقنا الرمل همسًا
وحلمنا الليل عرسًا

دولة ذات سيادة
وقد اشتعلت االنتفاضات في وجه المحتلين والمستوطنين 
دانية،  االشجار  على  لغته  أصبحت  عصام  وأبــو  والجالدين، 
واالستكانة.  الذل  على  والتمرد  والغياب  الحضور  على  الشاهد 

كان شهيدًا حيًا وحيًا شهيد مضرجًا من الوريد الى الوريد.
بطريقته  العودة  حق  عصام  ابو  القائد  الشهيد  أنجز  لقد 
الخاصة منذ أن أعلن أنه ال يريد الموت في مكان آخر، يموت واقفًا 
العبودية،  وثوب  االعاشة  يمزق كرت  فلسطين،  علم  حرًا تحت 
البحر  ملح  الى  يمّد يديه  القدس عاصمة فلسطين،  الى  خطاه 
المتوسط متوحدًا في إنسانيته وجغرافيته وطلقته ورسالته، 
وهو الذي أسس اتحاد عد الرياضي، وحدة الالجئين والمخيمات، 

وأنشد لنا بروح الوحدة الوطنية:

عّدنا شراعنا
ونحن له سفينا

والقانوني  االنساني  الوعي  بذخيرة  الناس  ُيعبئ  نراه  الزلنا 
وقطوف  التراب  وحبات  الحجارة  يجمع  المقدس،  العودة  لحق 
العنب، يواجه الفاشية اإلسرائيلية المتصاعدة تطرفًا وعنصرية 
تطهير  سياسة  مقاومًا  األرض  على  جسده  يفرش  وعدوانًا، 

المكان والذاكرة من الوجود الشرعي للشعب الفلسطيني.
كم شهيدًا قال مرحى للشهادة

هاهم اطفال الحجارة يشعلون االرض نارًا 
صوتهم جاء جهارًا 

ثورة تحيي البالد
السياج  يهدمون  المخيم،  سكان  مع  عصام  أبو  ينتفض 
الذي أحاط به، يحطمون البوابات الحديدية، ينزل مع الالجئين 
عام  المدمرة  القرى  أسماء  يحمل  أبعد،  وأبعد  الرصيف  الى 
النكبة ويزحف الى أحالمه الجميالت، يتجاوز مفاهيم التطبيع 
ونظريات االمر الواقع، ال يأبه بالحدود المصطنعة التي تفصل 

الجسد عن الشجرة.
نحن صوت الشعب فصل

ولسيف العز نصل
قلنا ال 

ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة 
أيها الشهيد العظيم، وأنت راحل اآلن الى ابديتك، ال أعرف 
من هو الميت فيك ومن هو الحي، اال بقدر ما أرى ان حياتك قد 

انتقلت الى اآلخرين كما أردتها انت.

* عيسى قراقع: رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين، عضو الجمعية العمومية 
لمركز بديل.

الشهيد القائد صالح عبد ربه:
ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة

بقلم: عيسى قراقع*

يتناول هذا العدد من جريدة حق العودة أزمة األونروا المالية 
المزمنة، حيث يهدف الى تسليط الضوء على أسبابها وما يترتب 
المقدمة  والحماية  المساعدات  مجال  في  فجوات  من  عليها 
ما  العالقة  طبيعة  العدد  يتناول  كذلك  الفلسطينيين.  لالجئين 
أخرى.  من جهة  واالونروا  من جهة  لالجئين  المضيفة  الدول  بين 

القضية  جــوهــر  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  تعتبر 
واألطول  العالم  في  اللجوء  قضايا  أكبر  شكل 

ُ
وت الفلسطينية، 

حقيقية  مبادرات  حتى  أو  حل  بال  تزال  ال  ذلك  من  وبالرغم  عمرًا، 
كافة  في  الفلسطينيون  والمهجرون  الالجئون  ويعتبر  إلنهائها. 
األهلية،  والحروب  بالصراعات  تأثرًا  األكثر  الفئة  تواجدهم  أماكن 
واضح  بشكل  مجتمعاتهم  على  وينعكس  انعكس  الــذي  األمــر 
القانونية،  الحماية  ذلك  في  بما  الدولية  الحماية  غياب  بسبب 

لهم. االنسانية  والحماية  الفيزيائية،  والحماية 

الى  الفلسطينيين  لالجئين  الحماية  توفير  في  القصور  ويعود 
وضعت  حيث  لهم،  المتحدة  األمم  أنشأته  الذي  الخاص  النظام 
من  كٍل  في  ل 

ّ
يتمث الفلسطينيين  بالالجئين  خاص  حماية  نظام 

وتشغيل  غوث  ووكالة  فلسطين،  حول  الدولية  التوفيق  لجنة 
)األونروا(.  الفلسطينيين  الالجئين 

ولقد أدى توقف عمل لجنة التوفيق الدولية، المفوضة بحماية 
ديارهم  إلى  عودتهم  تنفيذ  يشمل  بما  الفلسطينيين،  الالجئين 
والفيزيائية  القانونية  الحماية  مسألة  تغييب  الى  األصلية، 
العالم  دفع  الذي  األمر  الفلسطينيين،  والمهّجرين  الالجئين  عن 
إنساني  منظور  من  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  مع  للتعامل 
ذاتــه،  الوقت  في  وسياسي.  حقوقي  أســاس  على  وليس  بحت 
وتعزيز  األونــروا  تفويض   بتوسيع  الدولية  المنظومة  تقم  لم 
داخل  حتى  والقانونية  الفيزيائية  الحماية  ثغرات  لسد  وواليتها 

األونروا.  عمليات  مناطق 

ولم تتوقف أزمة الحماية لدى الالجئين الفلسطينيين عند هذا 
تقدمها  التي  واالنسانية  االساسية  الخدمات  طالت  وانما  الحد، 
الوكالة  تقليصات  في  األزمــة  هذه  ظهرت  وقد  الغوث.  وكالة 
في  ت 

ّ
وظل المنصرم،  القرن  تسعينيات  منذ  وبرامجها  لخدماتها 

٢٠١5 عندما صّرح المفوض العام  تصاعد حتى وصلت ذروتها عام 
وأزمة  مسبوقة  غير  تحديات  نواجه  “نحن  كرينبول:  بيير  لألونروا 
سيؤثر  حاد  مالي  عجز  وبصدد  قبل،  من  بها  نمر  لم  خطيرة  مالية 

للفلسطينيين”. نقدمها  التي  األساسية  الخدمات  على 

الدول  نفذه 
ُ
وت تسببه  والذي  األونروا  دور  في  التراجع  هذا  ان 

مع  يتوافق  وبما  خدمة  في  يأتي  إلسرائيل،  المناصرة  الغربية 
وكالة  إللغاء  الدولية  ومؤسساتها  إلسرائيل  المعلن  الهدف 
النكبة  جريمة  على  شاهدة  دولية  كهيئة  مثله 

ُ
ت لما  ــروا  االون

وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره، مما يفرض 
عابرة،  تمويل  كأزمة  فقط  ليس  الوكالة،  أزمة  مع  التعامل  علينا 
اجندة  عن  الالجئين  قضية  الغاء  تستهدف  كأزمة سياسية  وإنما 
المؤسسات الدولية. من الجدير ذكره أن تمويل األونروا يأتي من 
الواليات  هي  المانحين  وأكبر  المانحة،  الدول  من  طوعية  تبرعات 
ثم  المتحدة  والمملكة  األوروبية  والمفوضية  األمريكية  المتحدة 
واليابان  االسكندنافية  والــدول  الخليج  دول  من  وعدد  السويد 

وكندا. 

يفرض  الفلسطينيين،  الالجئين  لقضية  االستهداف  هذا  ان 
وطنية  استراتيجية  تطوير  على  العمل  الفلسطينية  القيادة  على 
بقضية  تمس  التي  القضايا  كافة  مع  التعامل  على  قادرة  شاملة 
وعدم  الفلسطينية،  القضية  وجوهر  الفلسطينيين  الالجئين 

الفعل.  رد  بمنطق  القضية  هذه  مع  التعامل 

ترتيب  بإعادة  مطالبة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  فان  وعليه، 
الالزمة  الدولية  الحماية  توفير  يضمن  وما  تماشيًا  أولوياتها 
االجندة  أولويات  الى  قضيتهم  واعادة  الفلسطينيين  لالجئين 
مطالبة  أيضًا  المتحدة  األمم  فإن  وكذلك  والدولية.  الفلسطينية 
الوكاالت  من  كغيرها  األونــروا  لوكالة  خاصة  موازنة  بتخصيص 

الحالية. والمشروط  الطوعي  التمويل  آلية  بدل  األخرى  األممية 

هيئة التحرير

ربه عبد  صالح  للراحل  صورة 

األونروا: التحديات واإللتزامات
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ُيثير هذا العنوان إشكالية بنيوية في شأن أحوال أبناء المخيمات 
ومؤسساتهم المدنية: هل كان يدور في خلد أعضاء دائرة شؤون 
الالجئين الفلسطينيين في المجلس الوطني الفلسطيني، خصوصًا 
في دورته الحادية والعشرين، التي عقدت في عام 1969 )مع اتفاقية 
القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية(، أن اللجان 
الشعبية قادرة على رعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين في أماكن 
تواجدهم كلها، باعتبار أن دور هذه اللجان الشعبية المحلية يتمثل 
االجتماعية،  مصالحهم  ورعاية  المخيم  أبناء  بقضايا  االهتمام  في 
والصحية، واالقتصادية، والتعليمية، والثقافية وتثبيت حقوقهم 
المشروعة حتى تحقيق العودة، وذلك بالتعاون مع الدولة اللبنانية، 

ا على أعمال األونروا وخدماتها؟
ً

وتكون رقيبة أيض
وعند  اللجان،  هــذه  تأسيس  عند  الهدف  هــذا  كــان  نظرًيا، 
ومعيشة  المخيمات  أحوال  لتنظيم  القاهرة  اتفاقية  في  إدخالها 
بعمل  شبيهة  محلية  بسلطات  جغرافية  مناطق  باعتبارها  أهلها، 
الزمن  من  عقد  من  أكثر  طوال  والدور  األمر  هذا  واستمر  البلديات. 
)عقد السبعينيات حتى عام 1982، حين خروج المنظمة من بيروت(. 
وبغض النظر عن كيفية تشكيل هذه اللجان وجدية عملها، لكنها 
كانت موجودة وناشطة ومحترمة ومهيوبة نسبًيا من أبناء المخيمات 
في  خصوًصا  األونــروا،  عند  حساب  لها  وُيحسب  اللبنانية  والدولة 
تمس  التي  السياسية  القضايا  وبعض  الخدمات  تقديم  مستوى 
وجغرافية  تاريخ  تعليم  )فرض  والمقاومة  الفلسطينية  القضية 
 من فلسطين، 

ً
فلسطين، رفض الخريطة التي تدل على اسرائيل بدال

اللجان  هذه  تصل  لم  لكن  ــخ(،  ...إل إرهاًبا  المقاومة  اعتبار  رفض 
الشعبية إلى مستوى المرجعية الحقة المنتخبة ديمقراطًيا من قبل 
أبناء المخيم، حيث كانت تضم بعض الوجوه المشهود لها بالنزاهة 
الجهة  هي  الفلسطينية  الفصائل  وكانت  االجتماعية،  والمكانة 
التي ترشح هؤالء االعضاء، وتحديًدا فتح، وكان يؤتى باألعضاء من 

الفصائل الموجودة من خالل فرز عضو أو أكثر من كل فصيل.    
أما عملًيا، وتحديًدا عندما باتت الحاجة ملحة لمثل هذه اللجان 
المقاومة  خــروج  بعد  خصوصا  المخيمات،  أبناء  شــؤون  لرعاية 
الفلسطينية من لبنان، باتت هذه المخيمات عرضة للقتل والتدمير 
واإلنساني.  واالجتماعي  واإلداري  القانوني  والتعسف  واالنتقام 
وأجهزة  المنظمة  تنهشها  هياكل  من  إال  اللجان  هذه  فرغت 

ُ
أ

المخابرات اللبنانية والسورية، األمر الذي أفرغ هذه اللجان الشعبية 
والخدماتي،  واألمني  والسياسي  الرقابي  ودورهــا  مضمونها  من 
اضافة الى دورها في التواصل مع الدولة اللبنانية ولو بالحد األدنى، 

خصوًصا أن المرجعية الفلسطينية مفقودة، ما يعني غياب الرقابة 
أمزجة  رهن  ابقاها  الذي  االمر  اللجان،  هذه  عمل  عن  والمساءلة 

الفصائل المهترئة والضعيفة.

وقد أدى غياب الرقابة هذا الى افالت األونروا من الرقابة التي من 
المفترض ان تمارسها هذه اللجان، وإن كانت شكلية، اال انها كانت 
تحمل بعض الضوابط الخدماتية والسياسية. وقد ادى هذا التراجع 
الخدمات  تراجع  الى  الرقابية  ألدوارهــا  الشعبية  اللجان  اداء  في 
التعليم في  وتدنى مستوى  الفاشلين،  وتوظيف  الفساد  وتفشى 
مدارس األونروا، وفلسطين على الخريطة باتت إسرائيل، والمقاومة 
غير  الشعبية  اللجان  أعضاء  فسعر  حسيب،  وال  رقيب  وال  إرهاًبا... 
عند  أو نسب معروف  بصلة  للمخيم  يمتون  ال  والذين  المنتخبين، 

األونروا. 

أفقد مجموع هذه التراجعات وضعف اللجان الشعبية احترامها 
باتت  حيث  المخيمات،  سكان  لدى  وأعضائها  ودورهــا  ومكانتها 
كابوًسا غير أخالقي تنتشر منه رائحة الفساد والفضائح والرشاوى 
اللبنانية  الرسمية  السلطات  تجاه  وجودها  مبرر  فانتفى  والتآمر. 
وتجاه األونروا والمؤسسات االجتماعية والمدنية وحتى السياسية، 
الجزم  نستطيع  حيث  أنفسهم،  المخيم  أبناء  من  اآلهلين  وتجاه 
يعتبرون  مخيم،  أي  المخيم،  أبناء  من  المئة  في   95 من  أكثر  أن 
في  إليها  يلجأون  وال  تعنيهم  وال  تمثلهم  ال  الشعبية  اللجان  أن 
حل مشكالتهم، هذا في الوقت الذي يتوق فيه هؤالء الناس إلى 
مرجعية وسلطة محلية ترعى شؤونهم وتكون رقوبا على استفحال 
مع  محترمة  وصل  همزة  وتكون  وتقديماتها،  األونــروا  دور  تراجع 
اإلداريــة  وشؤونه  أوضاعهم  لتسوية  اللبنانية  الرسمية  الدوائر 

واألمنية والمعيشية. 

إشكالية  لبنان  مخيمات  في  الشعبية  اللجان  هذه  واقع  يثير 
أخرى: كيف يعيش عشرات األالف من الناس في رقعة جغرافية ال 
تزيد أحيانًا على كيلومترين مربعين من دون مرجعية وسلطة محلية 
ترعى أمنهم وشؤونهم؟ وهذه قضية الفتة، إذ إن نسبة الجريمة 
في هذه التجمعات تكاد تكون في أدنى مستوى نسبة إلى باقي 
القرى والمدن اللبنانية، إن لم تكن أدناها بالمطلق. فلوال المشكالت 
أكثريتهم  في  عصابات هم  لوجود  السياسي  الطابع  ذات  األمنية 
المطلقة من خارج المخيمات، وأحيانًا غير فلسطينيين، لما وجدت 

قضية أو مشكلة في هذه المخيمات وجوارها، وال نستبعد أن تكون 
المخيمات مقصودة  إلى  المشكالت وتسهيل دخولها  بعض هذه 
ا أمنًيا وعنصريًا ُيثار في وجه الفلسطيني لصرفه 

ً
لتبقى بؤرة ومحرك

في مشروع سياسي واقتصادي أكبر، ولتغطية وتبرير غياب القانون 
وهيبة الدولة في مناطق أخرى.

لهؤالء  األمنية  السلطة  جدلية  هي  هنا  األصعب  اإلشكالية 
الدخالء على المخيم، وغياب اللجان الشعبية الفاعلة التي يفترض 
المحلية  المرجعية  تلك  فغياب  ورعايتهم.  الناس  صــون  بها 
للفلسطينيين في لبنان من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
طهم المأجور 

ّ
ط هؤالء الدخالء، وتسل

ّ
الوطنية نفسها، أّدى إلى تسل

نفسه منع قيام اللجان الشعبية المطلوبة والقادرة على رعاية الناس، 
والمفسدين  الفاسدين  من  حفنة  لقدر  وأهلها  المخيمات  فتركت 

والخارجين على القانون واإلرهابيين األغراب.

فقلصت  المرجعيات  هذه  غياب  كالعادة  األونــروا  استغلت 
المدرسة  ودور  التعليم  مناهج  وأفسدت  ونوعًا،  كمًا  خدماتها، 
واالنتماء السياسي والهوياتي والوطني، وأفسدت اآلهلين برشاوى 
للمخيمات،  “مرجعية”  نفسها  تطرح  وباتت  ونوعيته،  التوظيف 
)ما  األونــروا  سجل  باعتبار  اللبنانية  الرسمية  السلطات  وساهمت 
يسمى كرت اإلعاشة( وثيقة رسمية إلصدار وثائق السفر واألوراق 
الثبوتية الرسمية كلها، والسؤال لماذا ال تستخدم السلطات األمنية 

نفسها هذا السجل مبرًرا للسماح بدخول المخيم والخروج منه؟ 

باختصار شديد، ال يمكن الحديث عن وجود أي دور للجان شعبية 
في مخيمات لبنان، كما ال يمكن الحديث عن أي مرجعية فلسطينية، 
فاألمر متروك لتعسف عصابات تفتك بالفلسطينيين وقضيتهم 
ألجهزة  مرتهنة  وعناصر  أخرى،  تارة  والوطنية  تارة،  اإلسالم  باسم 
أو  األونــروا  مدير  بسياسة  مرهونة  وخدمات  مزاجية،  استخبارات 
وُيمعن في شطب اسم فلسطين من  بدوره يجهد  الذي  مفّوضها 
بأدنى  يتربص  تافه  وإعالم  وثقافتهم،  وقلوبهم  األجيال  عقول 
ونزوع  الوطني  باألمن  إخالاًل  لتصويره  القانون  عن  خروج  أو  خالف 
وأحالمه  الحياة  وحبه  الفلسطيني  إنسانية  فيسقطون  للتوطين، 

وطموحه وحقوقه الوطنية واإلنسانية.  

    
*د. أحمد مفلح: باحث فلسطيني مقيم في لبنان.

باعتبارها راعية مصالحهم 
هل من دور تقوم به اللجان الشعبية تجاه أبناء المخيمات في لبنان؟

بقلم: أحمد مفلح*

األونروا: التحديات واإللتزامات

بديل( أرشيف  )املصدر:  لبنان،.  الرباجنة،  برج  مخيم  حارات  احدى  معامل  توضح  صورة 
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المنصرم،  العام  خالل  سوريا  في  المسلح  النزاع  احتدام  أدى 
إلى تفاقم االوضاع االنسانية وازدياد حاجة السكان الى اإلغاثة 
االنسانية وتوفير الحماية الدولية. وال تزال المجتمعات المتأثرة 
الدولي  القانون  النتهاكات  اللحظة،  حتى  ُعرضة،  بالنزاعات 
االنساني وقانون حقوق االنسان نتيجة االستهداف العشوائي 

للمدنيين والبنى التحتية. 

وفي سياق األزمة السورية، ُيعتبر الالجئون الفلسطينيون في 
األونروا،  إلحصاءات  وفقًا  الجئًا   560.000 عددهم  والبالغ  سوريا، 
الفئة األكثر تأثرًا بالصراع القائم، حيث تسبب الصراع بتهجير 
أكثر من 80.000 فلسطيني خارج سوريا، وتهجير 280.000 منهم 
 430.000( الالجئين  من  بالمئة   95 أصبح  وعليه،  سوريا.  داخل 
الجئ( في سوريا بحاجة الى مساعدات انسانية مستمرة وملحة. 

ممن  سوريا  في  الفلسطينيين  الالجئين  نسبة  ازدادت  وقد 
هم بحاجة لمساعدات األونروا من 6% قبل الصراع الى 90% في 
الفلسطينيين بشكل  اعتماد  الى  أدى  الذي  األمر  الحالي،  الوقت 
كبير على مساعدات االونروا االنسانية وتمويل المجتمع الدولي. 
المساعدات  توفير  في  األونــروا  تلعبه  الذي  الــدور  من  وبالرغم 
االنسانية، اال ان اقتصار هذا الدور على برامج االغاثة والتوظيف 

يجعل الالجئين الفلسطينيين بال حماية قانونية أو فيزيائية. 

الى  والقانونية  الفيزيائية  الحماية  غياب  في  السبب  ويعود 
الفلسطينيين،  لالجئين  انشائه  تم  الذي  االستثنائي  النظام 
والذي يتألف من وكالتين متخصصتين تابعتين لألمم المتحدة، 
 ،)UNRWA( وهما: وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
االنسانية  المساعدات  توفير  على  تفويضها  يقتصر  الــذي 
ولجنة  الالجئين،  لقضية  نهائي  حل  ايجاد  لحين  واالغاثية 
التوفيق الدولية حول فلسطين )UNCCP( لتنفيذ القرار األممي 
األصلية  ديارهم  الى  الالجئين  بعودة  والقاضي   1949 لعام   194
في أسرع وقت ممكن وتعويضهم عن األضرار المادية والمعنوية 
التي لحقت لهم، إال أن تقويض دور لجنة التوفيق الدولية حول 
الالجئين  ممتلكات  عن  المعلومات  “بجمع  وتحديده  فلسطين، 
الى  أفضى  التعويض”،  امكانية  في  والتحقيق  الفلسطينيين 
تعّرض الالجئين الفلسطينيين النتهاكات ممنهجة دون توفير 
الحد األدنى من الحماية القانونية والفيزيائية لهم. وبالرغم من 
دور  أن  اال  نظريًا،  فلسطين،  حول  الدولية  التوفيق  لجنة  وجود 

هذه الوكالة يكاد معدومًا في الواقع، حيث تشير تقارير الوكالة 
السنوية ومنذ 1964 الى عدم تقدمها في تحقيق أهدافها.

من ناحية أخرى، يتمتع الالجئون بشكل عام والُمدرجون تحت 
السامية  للمفوضية  االضافي  والبروتوكول   1951 عام  اتفاقية 
والحريات  بالحماية،   )UNHCR( الالجئين  المتحدة لشؤون  لألمم 
)المادة  التملك  حرية   ،)4 )المادة  العبادة  حرية  مثل  األساسية 
العادلة  المحاكمة  في  والحق   ،)26 )المادة  الحركة  حرية   ،)13
)المادة 16(. باإلضافة الى ذلك، فان المفوضية السامية يجب ان 
تبحث عن حلول دائمة وعادلة لالجئين مثل العودة، التوطين، و/

أو الدمج.

حين  ــروا  ــ االون لــواليــة  الفلسطينيون  الــالجــئــون  ويخضع 
غزة  قطاع  سوريا،  االردن،  )لبنان،  عملها  مناطق  في  يتواجدون 
لوالية  يخضعوا  أن  المفترض  من  بينما  الغربية(،  والضفة 
عمل  أماكن  خارج  تقع  التي  المناطق  في  السامية  المفوضية 
هذه  تفسير  في  مشاكل  يواجهون  ما  غالبًا  أنهم  اال  ــروا،  األون
دور  غياب  إن  الواقع،  في   .1951 لعام  الالجئين  التفاقية  الدول 
ولجنة  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
األونروا  خدمات  واقتصار  فلسطين،  بخصوص  الدولية  التوفيق 
على تقديم المساعدات االنسانية، افضى الى وجود فجوة حماية 
يعاني منها الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق 

عمليات االونروا وخارجها.

توفير  شأنها  من  اجــراءات  بعدة  ــروا  االون قيام  من  وبالرغم 
الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين، والتي جاء معظمها بناًء 
جاءت  انها  اال  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  من  توصية  على 
آنية شملت شريحة معينة من  أمنية  واحداث  لظروف  استجابة 
تفويضها  يشمل  ولم  محددة  جغرافية  منطقة  في  الالجئين 
ايجاد حلول دائمة للالجئين الفلسطينيين. وعليه، فان االونروا ال 
تستطيع أن توفر الحماية الدولية الكاملة لالجئين الفلسطينيين 
في الدول العربية المضيفة او في األراضي الفلسطينية المحتلة.

في هذه الحالة، يتوجب على المجتمع الدولي ان يقوم بتوفير 
ومدروس،  طوعي  بشكل  الفلسطينيين  الالجئين  امام  الخيارات 
السعي  إطار  في  الحقوق  على  المبني  المنهج  تبّني  خالل  من 
ضرورة  الى  باإلضافة  لقضيتهم.  وعادلة  دائمة  حلول  إليجاد 

والدولية.  المحلية  التدخالت  وتنفيذ  بناء  في  الالجئين  اشراك 
لرغبة  وفقًا  الطوعية،  مبدأ  تبنت  الالجئين  شــؤون  فمفوضية 
وقد  لقضيتهم.  دائــم  حل  عن  البحث  في  الالجئين،  واختيار 
أكدت االمم المتحدة في عدة قرارات على حق الفلسطينيين في 
الحصول على حل عادل مبني على العودة الى ديارهم األصلية. 

استمرار  في  أفضت  التي  والنزاعات  للحروب  وكاستجابة 
من  العديد  بإصدار  المتحدة  االمم  قامت  الفلسطينيين،  تهجير 
حل  في  الفلسطينيين  الالجئين  حق  على  تؤكد  التي  القرارات 
عادل مبني على عودة الالجئين وعلى رأسها القرار 194. وقد ترافق 
مع هذه القرارات اصرار الالجئين الفلسطينيين على تطبيق حق 
بشكل  االصلية  ممتلكاتهم  واستعادة  ديارهم  الى  عودتهم 
عادل. من جهة أخرى وبالرغم من مرور أكثر من ستة عقود على 
عملية التهجير الكبرى، ترفض الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 
بشكل تام االعتراف بمن هم ليسوا يهودًا أو إسرائيليين، حيث 
وديمغرافيًا  سياسيًا  تهديدًا  الفلسطينيين  الالجئين  تعتبر 
إلسرائيل. في الوقت ذاته، يستمر فشل الدول الغربية المتنفذة 
الدولية  العدالة  من  المستمر  إسرائيل  إلفــالت  حد  وضع  في 

وإلزامها بالقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة. 

إن الخرق االسرائيلي المستمر للقانون الدولي يقّوض ويضعف 
والقانون  االنسان  حقوق  وبالتحديد  الدولي  القانون  شرعية 
االنساني والقانون الدولي لالجئين. لذلك يتوجب على المجتمع 
الفلسطينيين  لالجئين  الخاص  بالوضع  يعترف  ان  الدولي 
وقانون  لالجئين  الدولي  القانون  بموجب  الحماية،  في  وحقهم 
والمبادئ  بالمعايير  االلتزام  خالل  من  وذلــك  االنسان،  حقوق 
لالجئين  السامية  المفوضية  مبادئ  بما يشمل  لالجئين  الدولية 

واتفاقيات األمم المتحدة الخاصة بحاالت انعدام الجنسية.

لقد آن األوان أن نبرهن أن القانون الدولي ليس مجرد حبر على 
ورق، وانما نظام قانوني يحمي الحقوق ويحدد االلتزامات، واألهم 

أنه يخلق وقائع بناًء على قيمه ومبادئه.

* أمجد القسيس: باحث قانوني وعضو في شبكة الدعم القانوني لبديل 
يعمل  كما  والالجئين.  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   -

مستشاًرا لدى مركز الحق التطبيقي للقانون الدولي.

إنهاء معاناة الفلسطينيين: 

المطالبة بحل دائم لقضية الالجئين الفلسطينيين
بقلم: أمجد القسيس*

)middleeasteye.net:املصدر( سوريا   من  فلسطينني  أطفال 

األونروا: التحديات واإللتزامات
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عالقة الدول المضيفة واألونروا
بقلم: جابر سليمان*

باألونروا  المضيفة  العربية  الدول  عالقة  العجالة  هذه  في  نناقش 
إنطالقًا من األزمة األخيرة لألونروا )2015-2016(، وذلك من خالل اإلجابة 
حدود  هي  وما  العالقة؛  هذه  يحكم  الذي  ما  التالية:  التساؤالت  على 
الدور الذي تقوم به تلك الدول في توجيه سياسات األونروا بما يلبي 
مصالح الالجئين الفلسطينيين في إطار الصالحيات التي منحتها األمم 
المتحدة لهذه للوكالة الدولية وضمن االتفاقات الموقعة بين األونروا 
بين  المسؤوليات  وتقاسم  التنسيق  وما هي حدود  المضيفة؛  والدول 

األونروا والدول المضيفة؟ وفي هذا الصدد سنأخذ لبنان مثااًل. 

I- عالقة الدول المضيفة باألونروا: خلفية تاريخية
الفلسطينيين  لالجئين  المضيفة  العربية  الدول  أن  المعلوم  من 
حينها )مصر، األردن، سوريا، لبنان(، كانت جزءًا من المخاض السياسي 
الذي ولدت فيه األونروا بعد فشل مؤتمر لوزان، الذي ُعقد في سويسرا 
عام 1949. وقد دعمت تلك الدول منذ البداية إلى تأسيس وكالة خاصة 
بالالجئين الفلسطينيين وتمييزهم عن بقية الجئي العالم، حفاظًا على 
خصوصية اللجوء الفلسطيني. وفي هذا السياق أصرت الدول العربية 
المشاركة في األعمال التمهيدية التي أدت إلى إعتماد “إتفاقية العام 
الفلسطينيين  الالجئين  إستثناء  على  الالجئين”  بوضع  الخاصة   1951
لألمم  السامية  “المفوضية  توفرها  التي  الحماية  بمزايا  التمتع  من 
الدول،  العالم. واعتبرت تلك  المتحدة لشؤون الالجئين” لكافة الجئي 
 من أرضه يجب 

َ
بحق، أن الشعب الفلسطيني الذي قد تّم إقتالعه قسريا

أن يتمتع بحقه في العوده وتقرير المصير، وفقًا لمبادئ القانون الدولي 
وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194، وبذلك تصبح 

“الحماية” مسألة ثانوية قياسًا إلى حق العودة.
لالجئين  المضيفة  بالدول  إلى تنظيم عالقتها  األونروا  وقد عمدت 
اتفاقيات  إنشائها  من  األولى  السنوات  في  فأبرمت  الفلسطينيين، 
التي  هي  اإلتفاقيات  هذه  أن  المفترض  ومن  الدول.  هذه  مع  رسمية 
تحدد طبيعة عالقة الوكالة مع تلك الدول: وقعت اإلتفاقية األولى مع 
مصر )1950(، والثانية مع األردن )1951(، والثالثة “تبادل مذكرات” مع 
إحتالل  وبعد   .)1967( مع سوريا  تبادل مذكرات  والرابعة   )1954( لبنان 
األونــروا  من  إسرائيل  طلبت   1967 عام  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
اإلستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، وتم في حزيران 
من العام نفسه تبادل رسائل بين الطرفين في هذا الشأن كانت بمثابة 
بين  مماثلة  رسائل  تبادل  جرى   1994 حزيران  وفي  مؤقته.  إتفاقية 
مناطق  في  عملياتها  مواصلة  من  األخيرة  لتمكين  واألونروا  )م.ت.ف( 
محل  الفلسطينية  السلطة  حلت  وبهذا  الفلسطيني.  الذاتي  الحكم 
قبل  مضيفتين  كدولتين  غزة(  وقطاع  الغربية  )الضفة  ومصر  األردن 

العام 1967.
وفي واقع الحال تتفاوت تلك الدول فيما يتعلق بتدخلها في توجيه 
اإلتفاقيات  بأن  نجزم  أن  نستطيع  وال  آلخر،  بلد  من  األونــروا  سياسات 
ال  ورسائل  مذكرات  تبادل  ومعظمها   - الخمسينيات  في  وقعت  التي 
ترقى إلى مستوى اإلتفاقات - بهدف التعامل مع وضع لجوء مؤقت كما 
العالقة  لتنظيم  أساسًا  تكون  تزال صالحة ألن  ال  يعتقد حينها،  كان 
المثال، ال توجد  لبنان على سبيل  بين األونروا والدول المضيفة. ففي 
اللبنانية باألونروا، بل توجد  نظم عالقة الدولة 

ُ
هناك إتفاقية شاملة ت

مجموعة من الرسائل المتبادلة جرت خالل العام 1954 لتسوية بعض 
المشاكل العالقة بينهما من الفترة السابقة التي بدأت فيها األونروا 
عملها في لبنان مثل: وضع األونروا الحقوقي واإلمتيازات والتسهيالت 
التي قد تستفيد منها الوكالة وموظفوها إستنادًا إلى إتفاقية شباط 
عام 1946 المتعلقة بامتيازات وحصانات األمم المتحدة؛ مساهمة لبنان 
السابقة  بالفترة  تتعلق  مالية  تسويات  األونروا؛  موازنة  في  السنوية 

لتبادل الرسائل.
II- موازنة األونروا: العجز وحدود التمويل العربي

التبرعات  من  تمويلها  يأتي  وإنما  لألونروا،  ثابتة  موازنة  توجد  ال 
الطوعية التي تقدمها الدول المانحة، حيث تعقد األونروا مؤتمرًا سنويًا 
للدول المانحة تحضره الدول العربية المضيفة لالجئين. وتضع األونروا 
موازنتها كل سنتين، على الرغم من أنه يجري تمويل العمليات على 
 589.2 إلى     )2015/2014( األونــروا  موازنة  وصلت  وقد  سنوي.  أساس 
في  الطوارئ  موازنات  العامة  الموازنة  إلى  أضفنا  ما  وإذا  دوالر.  مليون 
الضفة الغربية ولبنان وغزة ترتفع هذه الموازنة إلى نحو أكثر من مليار 

دوالر.
العام  منذ  المتعاقبة  دوراتــه  في  العربية  الجامعة  مجلس  تعهد 

1987 بأن تدفع الدول العربية %7.8 من إجمالي موازنة األونروا، ولكن 
لم تلنزم كل الدول العربية دائمًا بهذا القرار. وفي خضم األزمة األخيرة 
أشار المفوض العام للألنروا في خطابه أمام اللجنة اإلستشارية لألونروا 
والكويت  السعودية  العربية  المملكة  أن  إلى   )2015/11/16( عمان  في 
واإلمارات العربية المتحدة رفعت من مستوى تبرعاتها للموازنة العادية 

لبرامج األونروا لتصل إلى نسبة 7.8% التي تعهدت بها سابقًا. 
الدول  خاصة  العربية،  ــدول  ال بعض  لدى  أن  ذكــره  الجدير  ومن 
المضيفة، مخاوف دائمة من أن يؤدي زيادة دعمها للموازنة اإلعتيادية 
لألونروا، إلى خدمة المخططات األسرائيلية الرامية إلى تنصل المجتمع 
الدولي من مسؤوليته عن مشكلة إغاثة الالجئين وإلقاء هذا العبء على 
الدول العربية وحدها. ومن جهة أخرى، غالبًا ما كانت تستجيب الدول 
العربية، للنداءات الطارئة ونداءات تمويل المشاريع )مثل: إعمار نهر 
البارد، مشاريع اإلعمار المعطلة في غزة، إعمار مخيم جنين، إعمار مخيم 

النيرب، ترميم المساكن في لبنان....إلخ(.
وبخصوص لبنان لم يسجل يومًا أن ساهم لبنان في موازنة األونروا، 
بل على العكس فإنه طالب األونروا في الرسائل المتبادلة بينهما عام 
1954 برّد أموال للدولة اللبنانية نتيجة نفقات تمت في الفترة )1951- 
1954( من دون االتفاق حينها على الطرف الذي يتحملها مثل نفقات 
نفقات  وخاصة  الفلسطينيين،  الالجئين  لمساعدة  اللبنانية  الدولة 

اللجنة المركزية لشؤون الالجئين )أنشئت بتاريخ 1948/4/26(.
III- أزمة األونروا الراهنة والدول المضيفة: حدود الدور والتنسيق
األمم  بمقر  عقده  صحفي  مؤتمر  في  لألونروا  العام  المفوض  أعلن 
المتحدة / نيويورك في مطلع تموز/ يوليو 2015، أن األونروا تعاني عجزًا 
ماليًا حاّدًا في العام الحالي )نحو 101 مليون دوالر( سيؤثر على الخدمات 
سوف  بأنها  ولوّح  الفلسطينيين،  لالجئين  تقدمها  التي  األساسية 
تواجه خطر تأجيل العام الدراسي في مناطق عمليتها الخمس بسبب 
هذا العجز. وقد أثار هذا اإلعالن إحتجاجات عارمة في أوساط الالجئين 
في لبنان والدول المضيفة التي مارست بدورها ضغوطات دبلوماسية 
اإلحتجاجات  تلك  أثمرت  وقد  العجز.  هذا  لسّد  المانحة  الــدول  على 
العام  بدء  مع  دوالر  مليون   80 حوالي  األونــروا  تلقي  عن  والضغوطات 
الدراسي في موعده  العام  إفتتاح  أمكن معه  الدراسي 2015/2014 مما 
المعتاد. بيد أن األزمة مستمرة، حيث أعلن المفوض العام لألنروا في 
اللجنة  مؤتمر صحافي في عمان )2015/11/16( على هامش إجتماعات 
اإلستشارية لألونروا أن ميزانية األونروا التي ستصل في العام 2016 إلى 

680 مليون دوالر ستعاني من عجز بنحو 81 مليون دوالر.

نموذج لبنان كدولة مضيفة
كما بيّنا سابقًا، سنأخذ هنا نموذج لبنان كدولة مضيفة لكي نسلط 
بعض الضوء على حدود الدور الذي لعبه لبنان في الضغط على األونروا، 
في  المعلنة  سياستها  عن  والتراجع  الالجئين  مطالب  دعم  أجل  من 
التنسيق  حدود  وعلى  الموازنة،  في  العجز  بسبب  الخدمات  تقليص 
الذي قامت به الدولة اللبنانية مع األونروا، من جهة، ومع منظمة التحرير 

المسؤولة عن شعبها في لبنان، من جهة أخرى: 
ما أن أعلن المدير العام لألونروا في لبنان، ماتياس شمالي في كانون   •
اإلجراءات  إتخاذ مجموعة من  الوكالة  نية  األول/ ديسمبر 2015، عن 
التقشفية في مجال التعليم والتوظيف والصحة، حتى إندلعت موجة 
عمت  الوكالة  سياسة  على  العشوائية  واإلضربات  اإلحتجاجات  من 

كافة المخيمات الفلسطينية في لبنان. ثم ما لبثت حركة اإلحتجاج 
هذه أن ضبطت إيقاعها، ونظمت فعالياتها من خالل تشكيل “خلية 
أزمة األونروا” المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان 
التي تضم جميع الفصائل. وقد إستدعت حركة اإلحتجاج تلك تدخاًل 
إبراهيم، إستباقًا  اللواء عباس  اللبناني،  العام لألمن  المدير  من قبل 
خذ التدخل شكل وساطة بين 

ُ
ألية تداعيات أمنية غير محسوبة، وات

المدير العام لألونروا والقيادة السياسية الفلسطينية، ممثلة بخلية 
األزمة.

لألنروا  العام  المفوض  الله لدى  رام  والسلطة في  تحركت )م.ت.ف(   •
موازنة  في  المعلن  العجز  سّد  أجل  من  وضغطت  المانحة  والــدول 
المسؤولين  بين  المحلية  اإلتصاالت  عن  عدا  لبنان،  وفي  ــروا.  األون
الطابع  ذو  إبراهيم  عباس  اللواء  وتدخل  واللبنانيين  الفلسطينيين 
األمني، لم نشهد تنسيقًا فلسطينيًا لبنانيًا كافيًا وال تدخاًل لبنانيًا 
فاعاًل يرتقي إلى مستوى خطورة األزمة. وتجدر اإلشارة هنا إلى الزيارة 
رئيس  األزمة،  بدء  من  نسبيًا  متأخر  وقت  في  للبنان،  بها  قام  التي 
الدكتور  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  الالجئين  شؤون  دائرة 
زكريا األغا )2016/4/21(، والتقى فيها عددًا من المسؤولين اللبنانيين. 
لبنانيًا  موقفًا  اللقاءات  تلك  أعقاب  في  يصدر  لم  أنه  الالفت  ومن 
فلسطينيًا قويًا بصدد األزمة، عدا عن تصريحات الدكتور األغا التي 
دعا فيها إلى ضرورة عدول الوكالة عن قراراتها في خفض خدماتها 
العمل  وتعزيز  التنسيق  أهمية  على   

ّ
مشددا والتعليمية،  الصحية 

الفلسطيني/اللبناني المشترك لمواجهة تقليصات األونروا والخروج 
 / لبنانية  الواقع إلى غياب رؤية مشتركة  من األزمة. وقد يؤشر هذا 

فلسطينية ناجزة تتعامل بفاعلية مع مثل هذه األزمات.
إن كان على  األزمة،   

ّ
اعُتمدت لحل التي  المقاربات  أن  وفي تقديرنا 

الصعيد المركزي أم على الصعيد المحلي في لبنان، لم تنجح في رأب 
بين  وال  جهة،  من  والالجئين  األونــروا  بين  الثقة  جسور  وبناء  الصدع 
أن األزمة قابلة ألن  المضيفة، من جهة أخرى. ونعتقد  األونروا والدول 
تعيد إنتاج نفسها بشكل أو بآخر، ما لم يتم إدخال إصالحات جذرية 
الجذرية  األسباب  تعالج  لم  وما  للوكالة،  واإلدارية  المالية  النظم  تطال 

للعجز المزمن في موازنة األونروا.

IV- خالصة 
ومدى  المتبادلة  الرسائل  االتفاقيات/  مضمون  عن  النظر  وبغض 
توجيه  في  المضيفة  الدول  تدخل  درجات  تتفاوت  القانونية  قوتها 
سياسات األونروا، كما تتباين حدود التنسيق بينها وبين األونروا فيما 
يتعلق بوضع السياسات وتنفيذ المشاريع المشتركة، من دولة ألخرى. 
وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن الدولة السورية، وخاصة قبل نشوب 
على   رقابة صارمة  فيه  الذي كانت تفرض  الوقت  2011 في  عام  األزمة 
سياسات األونروا وممارساتها المطبقة في سوريا، كانت شريكًا كاماًل 
الفلسطينيين”  العرب  لالجئين  العامة  “المؤسسة  من خالل  لألونروا، 
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، والعمل في تمويل وتنفيذ المشاريع 
المتعلقة بتطوير المخيمات )إعادة إعمار مخيم النيرب مثااًل( وتحسين 
مستوى الخدمات المقدمة لالجئين بشكل عام. وربما يكون، بدرجة أو 
بأخرى، هذا هو واقع الحال في األردن أو مناطق السلطة الفلسطينية، 
األزمات  أوقات  وفي  األدنى  بالحّد  يتدخل سوى  ال  الذي  لبنان  بخالف 

والطوارئ )إعمار مخيم نهر البارد مثااًل(.
اليوم أصبحت هناك حاجة ُملحة ألن تضغط الدول المضيفة على 
األونروا من أجل تعزيز مفهوم الشراكة بينها وبين األونروا، من جهة، 
عبر تعزيز مفهوم  أخرى  الالجئين من جهة  األونروا ومجتمعات  وبين 
سياسات  رسم  في  فعليًا  الالجئين  وإشــراك  المجتمعية  المشاركة 
الذي  “الشراكة”  لمفهوم  خالفًا  برامجها،  وتنفيذ  وتخطيط  األونــروا 
تسعى األونروا لتطبيقه والداعي إلى مشاركة الالجئين في تحمل جزء 

من كلفة خدماتها. 
وأكثر من ذلك ربما أصبح مطلوبًا إعادة النظر في اإلتفاقات المعقودة 
سابقًا بين الدول المضيفة واألونروا وتنقيحها، بعد مرور عدة عقود على 
إبرامها، بما يلزم األونروا والمجتمع الدولي من اإليفاء بتعهداتهم في 
عودتهم،  تتم  أن  إلى  الفلسطينيين  لالجئين  الخدمات  أفضل  توفير 

وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقررارات األمم المتحدة ذات الصلة. 

كمستشار  حاليا  يعمل  مستقل.  فلسطيني  ومستشار  باحث  سليمان:  *جابر   
الالجئين  مخيمات  في  اليونيسيف  منظمة  لــدى  الفلسطيني  للبرنامج 

الفلسطينيين في لبنان.

السفري( جريدة  )املصدر:  لبنان  يف  األونروا  عام  مدير  شاميل  ماتياس  ضد  االحتجاجات 

األونروا: التحديات واإللتزامات



التهجير القسري المستمر في القدسآذار ٦٢٠١٦

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
صــدر حـديـثــًا عــــــــــــــــــــــــــن مـركـز بـديــل

حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز  بديل/  أصــدر 
القسري  “التهجير  بعنوان:  دراسة  والالجئين  المواطنة 
الخليل”،  في  القديمة  البلدة  حالة  دراســة  للسكان: 
سياسات  على  الضوء  لتسلط  الدراسة  هذه  جاءت  حيث 
البلدة  في  اسرائيل  نفذها 

ُ
ت التي  القسري  التهجير 

بتلك  تأثرا  المناطق  اكثر  كإحدى  الخليل،  في  القديمة 
السياسات، والتي ادت الى تهجير غالبية سكان البلدة. 
وتأتي هذه الدراسة استكماال لسلسلة أوراق العمل التي 
القسري  التهجير   “ عنوان  تحت  بديل  مركز  ُيصدرها 
للسكان: الحالة الفلسطينية”، والتي تتناول السياسات 
الفلسطينيين  السكان  تهجير  الى  الرامية  االسرائيلية 

قسريا على جانبي الخط االخضر. 

الخليل،   – القديمة  البلدة  على  الدراسة  هذه  ركز 
ُ
وت

فيها  االستعمارية  سياساتها  اسرائيل  فت 
ّ
كث حيث 

منذ سبعينيات القرن المنصرم بهدف تفريغ البلدة من 
جعلت  قهرية  بيئة  نشوء  الى  ادى  الذي  االمر  سكانها، 
من بقاء الفلسطينيين في البلدة أمرًا أشبه بالمستحيل. 
كما وتسلط الدراسة الضوء على االنتهاكات االسرائيلية 
الذي  الوقت  ففي  الفلسطينيين،  لحقوق  المتعددة 
للمستعمرين/ العسكرية  حمايتها  اسرائيل  فيه  تعزز 

ــود عــلــى حــركــة  ــي ــرض ق ــف ــوم ب ــق الــمــســتــوطــنــيــن، ت
ممتلكاتهم.  الى  الوصول  من  وتمنعهم  الفلسطينيين، 
عالوة على ذلك، فإن االوامر العسكرية االسرائيلية التي 
المحال  مئات  إغالق  الى  ادت  امنية  ذرائــع  تحت  تأتي 
التجارية اضافة الى تهجير عدد كبير من الفلسطينيين 

الذين كانو يعيشون في البلدة القديمة. 

وتنبع اهمية هذه الورقة من كونها تسلط الضوء على 
االمر  الخليل،  مدينة  في  القديمة  للبلدة  الخاص  الوضع 
الذي يمثل دراسة حالة قوية للغاية يظهر فيها التنفيذ 
تتبعها  التي  القسري  التهجير  لسياسات  الفعلي 
اسرائيل في كافة مناطق فلسطين بحدودها االنتدابية. 

 

ون يتعرضون لها. ويترك هذا 
ّ
وبشكل عام، تستعرض هذه السلسلة من أوراق العمل قضايا التهجير القسري التي يتعّرض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفك

التهجير القسري آثارًا وخيمة على الحياة اليومية للفلسطنيين وتهدد وجودهم في وطنهم. وتعتمد سلسلة األوراق تفسيرًا شاماًل لمنهج المعالجة القائم على حقوق اإلنسان. 
بحيث تشّدد على اإللتزامات التي يمليها القانون الدولي ويوجبها على األفراد والدول، والتي يجب أن تتقّدم على االعتبارات السياسية وتحل ّ محلها. 

ان الفلسطينيين، وهي كالتالي:
ّ

وعمل مركز بديل على تحديد تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تتسّبب في تهجير السك

حول سلسلة أوراق العمل:

والسكن. 1 اإلقامة  من  الحرمان 
والتخطيط . 2 التنظيم  سياسات  في  التمييز 

الحضري
التصاريح. 3 نظام  فرض 

الفلسطينية. 4 المقاومة  قمع 
لها. 5 الوصول  تقييد  و/أو  األراضي  مصادرة 
العنصري. 6 والتمييز  الفصل 
ــول إلـــى الـــمـــوارد . 7 ــوصـ الـــحـــرمـــان مـــن الـ

الطبيعية والخدمات 
ــان مـــن جــبــر الـــضـــرر )الـــعـــودة . 8 ــرمـ ــحـ الـ

والتعويض(
ذها أطراف غير حكومية . 9

ّ
تنف التي  األعمال 

الدولة( من  ضمنية  )بموافقة 

ان: دراسة حالة البلدة القديمة في الخليل
ّ

التهجير القسري للسك
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BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديل
المركز الفلسطيني

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
صــدر حـديـثــًا عــــــــــــــــــــــــــن مـركـز بـديــل

ر اآلن لدى مركز بديل: الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل 2013- 2015
ّ

متوف

يقدم كتاب “الالجئون والمهجرون الفلسطينيون: 
لجميع  فة 

ّ
مكث معلومات   ”2015-2013 الشامل  المسح 

والمواضيع  الفلسطينيين  الالجئين  بقضية  المهتّمين 
األخرى ذات الصلة. تتضّمن النسخة الثامنة من المسح:

إسرائيل 	  وتهجير  إقتالع  عن  تاريخية  لمحة 
للفلسطينيين.

وتشريد 	  تهجير  سياسات  عن  عامة  لمحة 
الفلسطينيين المعاصرة.

ر 	 
ّ
المتوف الدولية  الحماية  إلطار  متعّمق  تحليل 

للفلسطينيين.
حول 	  اإلحصائيات  ألحدث  شامل  تحليل 

االجتماعية  والخصائص  الديمغرافي  التوزيع 
واالقتصادية لالجئين.

الالجئين 	  آراء  استطالع  لنتائج  متعّمق  تحليل 
بشأن  بديل  مركز  أجراه  الذي  الفلسطينيين 

الحماية الدولية والحلول الدائمة.   

باإلمكان تنزيل هذا الكتاب، وغيره من إصدارات 
مركز بديل مّجانًا على الرابط:

www.badil.org

نسبة توزيع الالجئني واملهّجرين الفلسطينيني بحسب املجموعة، ٢٠١٤

4.19%
األرض في  داخليًا   الُمهّجرون 
الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967

4.82%
إسرائيل في  داخليًا   الُمهّجرون 

منذ العام 1948

13.16%
 الجئو العام 1948 غير المسّجلون لدى

وكالة الغوث

13.96%
الجئو العام 1967

63.87%
1948 العام   الجئو 
المسّجلون لدى وكالة الغوث

مركز بديل ينظم ندوة بعنوان: »مستقبل غامض: التحديات التي تواجه األونروا«

م بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 
ّ
نظ

يوم األربعاء 31 آب 2016، ندوة بعنوان »مستقبل غامض: التحديات 
النشطاء  من  العديد  الندوة  في  شارك  حيث  ــروا«،  األون تواجه  التي 
الخدمات  ولجان  الغوث  وكالة  عن  وممثلين  والدوليين،  المحليين 

الشعبية. 

تناولت الندوة تقديم لمركز بديل استعرض فيه أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين، وفجوات الحماية التي يتعرضون لها نتيجة عدم وفاء 
المجتمع الدولي بالتزاماته، وأهم التوصيات لسد هذه الفجوات. كما 
مستقبل  يتناول  الذي  بحثه  بتقديم  دامبر  مايكل  البروفيسور  قام 
المتوقع حدوثها في  واألزمات  التحديات  وأبرز   2030  – األونروا 2020 

المستقبل.

مثله 
ُ
وقد خلصت الندوة الى أهمية االبقاء على وكالة االونروا لما ت

من وكالة دولية شاهدة على التهجير الذي حل بالشعب الفلسطيني 
بالتزاماتها  الوفاء  من  تمكينها  وأهمية  االنسان،  حقوق  وانتهاكات 
وحجم  بنوعية  الندوة  تميزت  وقد  الفلسطينيين.  الالجئين  تجاه 

الحضور والمشاركات المختلفة.

ُيذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ُينظمها مركز 
وضرورة  الغوث  وكالة  تقليصات  على  الضوء  تسليط  بهدف  بديل، 
التعريف بفجوات الحماية التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون 

في كافة أماكن تواجدهم.
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رؤية إستراتيجية حول األونروا:
األزمة المالية المزمنة، االلتزامات حيال الالجئين الفلسطينيين، والمسؤولية الدولية

ورقة موقف صادرة عن الشبكة العالمية لالجئين الفلسطينيين*

صوير: مركز بديل(
حلم، آب ٢٠١٥. )ت

حلل األزمة املالية لألونروا. بيت 
مسيرة احتجاج ومطالبة للمجتمع الدولي بالتدخل 

األونروا: التحديات واإللتزامات

الفلسطينيين  الالجئين  وكالة غوث وتشغيل  تتعرض 
سلسلة  الى  المنصرم،  القرن  تسعينيات  ومنذ  )األونــروا( 
المتنفذة،  الغربية  الدول  نفذها 

ُ
ت التي  التقليصات  من 

بالتواطؤ مع ما تهدف إليه اسرائيل والحركة الصهيونية 
مثله من شاهد 

ُ
العالمية إللغاء وكالة االونروا ودورها لما ت

دولي على جريمة النكبة. وقد أثار تصريح كرينبول األخير 
التي  الخدمات  كافة  طالت  التي  التقليصات  بخصوص 
والتي  الفلسطينيين،  الالجئين  تخوفات  األونروا  تقدمها 
شطب  بهدف  سياسية  تمهيدية  طوات 

ُ
خ عتبر 

ُ
ت قد 

قضية الالجئين من أجندة المؤسسات الدولية.
زت على 

ّ
فة ترك

ّ
تأتي هذه الورقة نتيجة اجتماعات مكث

تداعياتها،  خلفياتها،  المزمنة:  المالية  األونروا  أزمة  بحث 
وحقوقهم  الفلسطينيين،  الالجئين  قضية  على  وآثارها 
والقوانين  الدولي،  العرف  بموجب  المكفولة  األساسية 
عملية  خــطــوات  ــقــدم 

ُ
ت أنها  كما  الــدولــيــة.  والــقــرارات 

استراتيجية لوضع حلول دائمة إلنهاء أزمة الوكالة، حيث 
تأتي هذه الخطوات لتجاوز فجوات الحماية التي يتعرض 
ــروا  األون عمل  مناطق  في  الفلسطينيين  الالجئين  لها 

وخارجها.   

تحية الوطن وبعد،
عامًا   67 منذ  الممتد  الفلسطيني  اللجوء  قضية  ألن 
الالجئين  حقوق  وألن  الفلسطينية،  القضية  جوهر  ل 

ّ
تشك

استعادة  وحق  األصلية،  للديار  العودة  حق  مقدمتها  وفي 

حل سياسي،  ألي  العدالة  معيار  ل 
ّ
مث

ُ
ت والتعويض  الممتلكات 

وألن ضمان تمّتع الالجئين الفلسطينيين بحقوقهم اإلنسانية، 
 بغيرهم من الجئي العالم، هو مسؤولية دولية واجبة لهم 

ً
أسوة

الدولي  القانون  التوصل لحل نهائي لقضيتهم وفق  إلى حين 
األمن  وقرار مجلس   ،1948 لعام   194 رقم  العامة  الجمعية  وقرار 
رقم 237 لعام 1967، وألن أزمة تمويل األونروا سياسية بامتياز، 
وألنكم  نقابية،  مطالب  مجرد  وال هي  عابرة،  أزمة  مجرد  وليست 
شعبنا  قضية  عن  الدفاع  في  الوطنية  المسؤولية  تتحّملون 
العادلة، وحقوقه الوطنية المشروعة، نتوّجه إليكم بهذه الورقة، 
كإستراتيجة  واعتمادها  وتطويرها  مناقشتها  عليكم  متمنين 
وانعكاساته  لألونروا،  المتدهور  الوضع  مع  للتعامل  وطنية 
عودة  حق  وجوهرها  الفلسطينية،  القضية  على  الخطورة  بالغة 
شعبنا الالجئ لدياره ومدنه وقراه التي شّرد منها بقوة االحتالل 

الغاشمة.

عن الورقة وأهدافها:
ومتواصلة  فة 

ّ
مكث اجتماعات  خالصة  الورقة  هذه  تمثل 

خلفياتها،  المزمنة:  المالية  ــروا  األون أزمة  بحث  على  زت 
ّ
ترك

الفلسطينيين،  الالجئين  قضية  على  وآثــارهــا  تداعياتها، 
الــدولــي،  الــعــرف  بموجب  المكفولة  األساسية  وحقوقهم 

والقوانين والقرارات الدولية.
الحالية  المالية  األزمة  ظل  في  تأتي  الورقة  هذه  أن  ورغم   
والسياسية  القانونية  المخاطر  ترصد  أنها  إال  ــروا،  ــألون ل

اإلستراتيجية الكامنة وراء األزمة.

تتعامل  ال  الورقة،  أن  إلى  اإلشــارة  بمكان  األهمية  ومن 
المسبوق  غير  التراجع  حالة  عن  بمعزل  الحالّية  األزمــة  مع 
وبالتالي  لالجئين،  الواجبة  الدولية  الحماية  مستوى  في 
سياسة  حلقات  من  حلقة  الحالّية  األزمــة  في  ترى  فإنها 
المتنفذة  الغربية  الدول  وتنفذها  فيها  تتسبب  ممنهجة، 
الهدف  مع  بالتواطؤ  و/أو  يتوافق  بما  الدولية  السياسة  في 
وكالة  إللغاء  العالمية،  والصهيونية  إلسرائيل،  المعلن 
على  شاهدة  دولية  هيئة  من  تمثله  لما  ــا،  ودوره ــروا  األون
الفلسطيني  الشعب  ثلثي  من  أكثر  وتهجير  النكبة  جريمة 

من دياره األصلية. 
في  المالية  ــة  األزم أن  تؤكد  الــورقــة  هــذه  فــإن  وعليه، 
جوهرها هي أزمة سياسية بامتياز، وتتطلب تدخاًل سياسيًا 
استراتيجيًا، وليس مجرد معالجة طارئة للوضع الحالي، األمر 

الذي يستدعي التأكيد على ثالثة منطلقات أساسية:
على  الحالية  المالية  األزمة  لمعالجة  الملّحة  الحاجة  رغم   -1
 101( توفير  في  المتمثلة  ــة  األزم هــذه   - السرعة  وجــه 
ورغم  الحالي(،  العام  نهاية  العجز حتى  لسد  مليون دوالر 
واألمم  العام،  األمين  قبل  من  فورّية  لتدخالت  الحاجة 
إلى  تهدف  الورقة  هذه  أن   

ّ
إال الدولية،  واألسرة  المتحدة، 

العمل  المطلوب  اإلستراتيجية  المعالجة  أسس  وضع 
منظمة  قبل  من  وباألخص  المستويات،  كافة  على  عليها 
الطالب  عدد  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الفلسطينية.  التحرير 
منهم  طالب،  ألف   490 يبلغ  ــروا  األون من  المستفيدين 
حوالي 320 ألف طالب في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأن 
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طاقم الموظفين في قطاع التعليم قرابة 23 ألف موظف 
غالبيتهم في األرض المحتلة عام 1967. 

بتقليص  يتعلق  فيما  األخيرة  األونروا  إجراءات  أن  رغم   -2
إتباع  ظل  في  المبكر  التقاعد  وتشجيع  الموظفين، 
يعرف  بــات  ومــا  جــدد،  موظفين  تثبيت  عــدم  سياسة 
والتلويح  أساسه،  في  الباطل  القسرية  اإلجــازة  بقانون 
موظفي  قطاع  تمّس  وغيرها  الدراسي  العام  بتأجيل 
حقوق  من  وأوســع  أكبر  ــة  األزم أن  إال  مباشرة،  األونـــروا 
مجموع  منها هو  األكبر  المستهدف  ألن  نقابية  ومطالب 
الالجئين الفلسطينيين بما ينتقص؛ بل يهدر حقوقهم 
وعلى  السياسية،  ويهدد حقوقهم  األساسية،  اإلنسانية 
األخص حقوق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية، 
بهم  لحق  عما  وتعويضهم  لممتلكاتهم،  واستعادتهم 
وقرار  العدالة  وقواعد  الدولي  القانون  بموجب  أضرار  من 
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، وقرار 

مجلس األمن رقم 237 لعام 1967.
3- رغم إدراكنا لحجم الخلل اإلداري والمالي واإلجرائي الذي 
ومعالجته  تناوله  يتوجب  والذي  األونروا،  جسم  يعتري 
على  تتركز  أن  يجب  المطلوبة  المعالجة  أن  إال  الحقًا، 
بان تهدف  المزمن. وهذا يقتضي  الخلل  معالجة  جذور 
األونروا،  وإمكانيات  وصالحيات  دور  تعزيز  إلى  المعالجة 
وليس المساس بها. ولعله من الجدير قوله هنا، بحسب 
الفلسطيني  المركز   – بديل  أجراه  رأي  واستطالع  دراسة 
لحقوق المواطنة والالجئين خالل العام 2015، أن الغالبية 
جسيم  ــروا  األون تراجع  أن  ترى  الالجئين  من  الساحقة 
برمتها،  المنطقة  في  االستقرار  على  يؤثر  وهذا  وكبير، 
وترى أن األولية اآلن يجب أن تتركز على تعزيز الحماية 
من  الساحقة  األغلبية  فأن  وبالتالي  لالجئين،  اإلنسانية 
أبناء شعبنا الالجئ، يؤكدون على وجوب بقاء األونروا إلى 
والقرارات  الدولي  القانون  بموجب  قضيتهم  حل  حين 

ذات الصلة.
قراءة للمعطيات والحقائق الراهنة:

والتي   ،)UNCCP( الدولية حول فلسطين  التوفيق  لجنة   -1
تأسست بموجب القرار 194 من أجل توفير الحماية الشاملة 
تسهيل  ذلك  في  بما  المذكور  القرار  وتنفيذ  لالجئين 
والتأهيل،  والتعويض،  الممتلكات،  واستعادة  العودة 
عدم  بسبب  الخمسينيات،  مطلع  منذ  العمل  عن  لت 

ّ
ُعط

تعاون إسرائيل وعدم جدّية الدول في التعامل مع القرار. 
الحماية  )توفير  إيكال مهماتها  لم يتم  أنه  واألهم هنا، 
خلق  مما  أخــرى  دولية  هيئة  ألية   )194 القرار  وتنفيذ 
والقانونية  الفيزيائية  الدولية:  الحماية  في  كبيرة  فجوة 
واإلنسانية لالجئين منذ ذلك الوقت. إن تأسيس األونروا 
التوفيق  لجنة  لمساعدة  وتحديدًا   ،194 للقرار  الحقًا  جاء 
تقديم  مسؤوليات  تحمل  في  فلسطين  حول  الدولية 
ورغم  عنها.  بدياًل  وليس  لالجئين،  اإلنسانية  المساعدة 
اليوم  حتى  يتم  لم  العمل،  عن  التوفيق  لجنة  توقف 
كهيئة  أنشئت  التي  األونــروا  ووالية  صالحيات  توسيع 

مؤقتة إلى حين تمكين الالجئين من العودة لديارهم. 
 1950 لعام   302 القرار  بموجب  األونـــروا  تأسيس  إن   -2
كان  النهائي  الحل  أن  اعتبار  على  مؤقتة،  لغايات  كان 
القرار  بحسب  ممكن  وقت  أسرع  في  يكون  أن  يفترض 
أن  على  الدول  بين  ما  في حينه  االتفاق  تم  ولذلك،   .194
للدول،  الطوعّية  التبرعات  على  ستعتمد  األونروا  موازنة 
حيث لم تكن هنالك حاجة لجعلها إلزامّية على الدول، أو 
جزءًا من موازنة األمم المتحدة. ورغم تواصل تجديد والية 
على  تعتمد  موازنتها  بقيت  الحين،  ذلك  منذ  ــروا  األون
التبرعات والمنح الطوعية؛ حيث أن 97% من موازنة االنروا 
بالتالي  وبقيت  الطوعية،  المساهمات  على  تعتمد  اليوم 
الحتياجات  تستجيب  وال  مستقرة،  وغير  مضمونة  غير 
للتهجير  أو  الطبيعي،  لنموهم  وال  األساسية،  الالجئين 
الالحق  التهجير  بسبب  أو  إسرائيل  قبل  من  المستمر 

لالجئين من دول اللجوء األول.  
3- إن أزمة األونروا المالية ليست حديثة وال طارئة، فبمراجعة 
بسيطة لتقارير األونروا نفسها، يظهر التراجع المتواصل 
أصبح  أنه  التراجع يظهر  وبتدقيق حجم  جلّيًا.  منذ عقود 
جسيمًا خالل العقدين األخيرين وتحديدا ما بعد أوسلو. 

أو  بالكامل،  برامج  إلغاء  في  يبرز  ما  أكثر  التراجع  هذا  ويبرز 
االستعاضة عنها بتدخالت طارئة، وتقليص خدمات أساسية 
واستبداله  التوظيف  وبوقف  والكمّية،  النوعّية  حيث  من 
كمنهجية  الطارئة  التدخالت  وباعتماد  سنوية،  بتعاقدات 
إمكانية  من  الالجئين  من  قطاعات  واستثناء  وسياسة، 
وبروز  تمييزية،  معايير  بموجب  األونــروا  بخدمات  االنتفاع 
توجهات مشبوهة لتوكيل أطراف وشركات )متعاقدين من 
تمهيدًا  لالجئين  الخدمات  بتقديم  القيام  تتولى  الباطن( 

لبيعها لهم. 
ممنهج،  بشكل  الغربية  الدول  مساهمات  حجم  تراجع  إن   -4
مرتبط  غير  وبرامجية  سياسية  بشروط  المساهمات  وربط 
التراجع قد بدأ قبلها  العالمية، حيث أن  باألزمة االقتصادية 
بعقدين. ويالحظ أن تراجع مساهمات أكبر الممولين الثالث 
مضطردا  كان  كندا(  األوروبــي،  االتحاد  المتحدة،  )الواليات 
خدمات  مستوى  في  جوهري  بشكل  رت 

ّ
أث بشروط  ومرتبطًا 

األونروا وبرامجها. وقد ترافق ذلك، على سبيل المثال: بوقف 
للسلطة  المانحة  الدول  نفس  أن  بحجة  العام  اإلغاثة  برنامج 
الفلسطينية هي نفسها التي تمّول األونروا، وان المنتفعين 
من األونروا هم ذاتهم المنتفعون من المنح المقدمة للسلطة 
مع  األمريكية  المساهمات  تراجع  ترافق  كما  الفلسطينية. 
الالجئ  هو  من  تعريف  لتعديل  أمريكي  قانون  سّن مشروع 
الفلسطيني، والذي بموجبه يتم قصر انطباق صفة “الجئ” 
في  كما  أو  نسله.  دون   1948 عام  هجر  الذي  الشخص  على 
اشتراط كندا إنفاق تبرعاتها على برامج محددة مثل برنامج 
بناء السالم الذي طبق في نهاية التسعينيات، وبرامج ترويج 

حقوق اإلنسان والترفيه.  
وتوريط  العربية،  الدول  تبرعات  على  االعتماد  نطاق  اتساع   -5
في  الالجئين.  أعباء  تحمل  في  تدريجيًا  المضيفة  الــدول 
الدول  من  عدد  وجدت  الغربية  الدول  مساهمات  تراجع  ظل 
من  العاجلة  النداءات  ضغط  تحت  مضطرة  نفسها  العربية 
المساهمة  ونــوع  حجم  حيال  سياستها  لتغيير  األونــروا، 
فيها  بما  العربية،  ــدول  ال كانت  لقد  لــألونــروا.  المقدمة 
تتحمل  المتحدة  األمم  أن  على  متفقة  لالجئين،  المضيفة 
لالجئين،  اإلنسانية  المساعدة  توفير  في  كاملة  المسؤولية 
وبالتالي  العودة.  في  حقهم  ممارسة  من  يتمكنوا  أن  إلى 
النكبة  عبء  تتحمل  أن  األصل  في  العربية  الــدول  رفضت 
المجتمع  قّصر  والتي  إسرائيل،  بها  وتسببت  خلقتها  التي 
الدولي في معالجتها فيما بعد وحتى اليوم. ونتيجة لتراخي 
الدول في دعم األونروا، وعدم جديتها في التعامل مع قضية 
العالمية  الصهيونية  تأثير  وتحت  الفلسطينيين،  الالجئين 
وحمالت إسرائيل الهادفة لفرض التوطين القسري، من خالل 
توجهان:  مؤخرًا  برز  المضيفة،  الدول  إلى  الصالحيات  نقل 
ومن  ــروا،  األون نفقات  سد  في  العربية  الــدول  توريط  األول 
النقص  عبء  منها،  المضيفة  الدول  خصوصًا  تحميلها،  ثم 
اإلنسانية  والحقوق  باالحتياجات  للوفاء  الالزمة  الموازنة  في 

لالجئين. 

محددات أساسية للرؤية االسترايجية للمعالجة:
1- مسؤولية توفير الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين هي 
مسؤولية دولية. إن معايير الحماية الدولية يجب أن تشمل: 
لالجئين(،  ــان  واألم األمــن  توفير  )أي  الفيزيائية  الحماية 
اإلنسان  بحقوق  تمتعهم  )ضمان  القانونية  والحماية 
الحقوق  )توفير  اإلنسانية  المساعدات  وتقديم  األساسية(، 
وتعليم  ومــشــرب،  وملبس،  ومــأكــل،  ــأوى،  م من  األساسية 

أساسي، ورعاية صحية بما يحفظ كرامتهم اإلنسانية(. 
2- تبقى مسؤولية توفير الحماية الدولية بالمعنى الوارد أعاله، 
مسؤولية دولية قائمة وواجبة إلى أن يتم التوصل لحل دائم 
مجلس  وقرار   ،1948 لعام   194 العامة  الجمعية  لقرار  تطبيقا 

األمن رقم 237 لعام 1967.
المبلغ  حجم  عن  النظر  وبصرف  لــألونــروا،  المالية  األزمــة   -3
وقانونية  أزمة سياسية  هي  الحالي،  النقص  لسّد  المطلوب 
والدول  المتحدة  األمم  مسؤوليتها  يتحمل  جوهرها،  في 
منفردة ومجتمعة، وال يتحمل وال يجوز بأي حال من األحوال 

أن يتحمل مسؤوليتها الالجئ الفلسطيني. 
مستوى  أعلى  على  يكون  أن  يجب  األزمة  هذه  مع  التعامل   -4
سياسي وشعبي. على المستوى السياسي من جهة منظمة 

المطلوب حراك واسع ونشط وفوري  الفلسطينية  التحرير 
على مستوى الدول والهيئات. أما على المستوى الشعبي، 
فالمطلوب حراك وطني وشعبي منظم وواسع ومتواصل. 

5- يتكامل كال التحركين: السياسي والشعبي على المستوى 
القانوني من أجل إحداث التغيير من جهة األمم المتحدة 

والهيئات الدولية المعنية بما يكفل حل األزمة جذريًا.  
عملها،  في  والخلل  األونروا،  تقصير  بين  التمييز  وجوب   -6
جهة،  من  مؤخرا  المّتخذة  الطارئة  اإلجراءات  ذلك  في  بما 
من  المتنفذة(  والــدول  )المانحين  السياسات  وواضعي 
باإلجراءات  يعرف  ما  التخاذ  األونروا  دفع  إن  ثانية.  جهة 
العاجلة، واالضطرارية مثل التلويح بتأجيل العام الدراسي، 
االنهيار  إلى  الترويج  أو  القسرية،  اإلجازة  نظام  فرض  أو 
المالي–اإلداري الوشيك لألونروا، هي سياسات تأتي كجزء 
من مشروع سياسي أكبر يستهدف إلغاء األونروا نفسها، 
ويستهدف تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين. وهذا 
وجود  حماية  و)م.ت.ف(  الفلسطيني  الشعب  من  يتطلب 
أدائها دون إعفائها من  األونروا واستمرار عملها وتطوير 
تجاه  والتزاماتها  المالية  احتياجاتها  توفير  أي  واجبها، 

الالجئين.
ومنظمة  العربية،  الــدول  من  دولــي  إسناد  إلى  الحاجة   -7
دول  ومجموعة  االنحياز،  عدم  ودول  اإلسالمي،  المؤتمر 
في  الوقوع  إلى  يؤدي  أن  يجب  ال  اإلسناد  هذا  بريكس. 
المضيفة؛ بل يتطلب  أو  العربية  للدول  العبء  فخ تحميل 

تعزيز المسؤولية الدولية ووجود األونروا ودورها.
المعالجة اإلستراتيجية والخطوات العملية المطلوبة: 

تشكل  التالية  العملية  الخطوات  أن  نرى  فإننا  وعليه، 
المدخل األنسب لحملة سياسية وشعبية وقانونية تحقق 

المعالجة الجذرية المطلوبة لالزمة: 
كي  بان  السيد  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  إلى  التوجه   -1
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  باسم  رسمي  بطلب  مون، 
لتوفير الموازنة العاجلة الالزمة لألونروا، حتى لو كان ذلك 

من خالل موازنة األمم المتحدة نفسها؛
2- التوجه عبر المجموعة العربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، 

ودول عدم االنحياز الستصدار قرار 
أممي عبر الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها القادمة 

في أيلول، يتم بموجبه:
البرامج  لتنفيذ  الالزمة  األساسية  األونــروا  موازنة  جعل  أ. 
لدول  اإللزامية  المساهمات  من  ا  جزء لالنروا،  األساسية 
أسوة  واستقرارها،  استدامتها  لضمان  المتحدة  األمم 
بغيرها من الوكاالت الدولية المتخصصة؛ وعدم إبقائها 

رهن التبرعات والمنح الطوعية للدول؛ 
ب. توسيع والية وصالحيات األونروا بما يكفل قدرتها على 
اإلنسانية،  وحقوقهم  الالجئين  حيال  بالتزاماتها  الوفاء 

ويستجيب الحتياجاتهم المتزايدة ونموهم الطبيعي.
ها على 

ّ
3- التوجه إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين لحث

يعاني  التي  الحماية  فجوة  سّد  حيال  بدورها  االضطالع 
الجئي  من  بغيرهم  أسوة  الفلسطينيون،  الالجئون  منها 
العالم، خصوصًا وأن لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين 
جانب  إلى  لالجئين  الحماية  بتوفير  فت 

ّ
كل كانت  التي 

األونروا، لم تعد فاعلة منذ أواسط الخمسينيات.  
4- تنظيم فعاليات شعبية مستمرة تتوحد فيها الشعارات 
)فلسطين  األونروا:  عمل  مناطق  في  والجهود،  والمطالب 
غزة(،  والقدس وقطاع  الغربية  )الضفة   1967 عام  المحتلة 
دولية  مناصرة  فعاليات  وإطــالق  األردن(،  لبنان،  سوريا، 
على مستوى العالم، لرفد الجهود الرسمية، وللضغط على 
األونروا  تصفية  مشروع  في  المتواطئة  الدول  حكومات 
تعبئة  ومؤتمرات  حمالت  في  المباشرة  الالجئين.  وقضية 

شعبية وإعالمية في كافة المناطق.

ال لإلنتقاص من حقوق الالجئين
 نعم للحماية الدولية الشاملة لالجئين الفلسطينيين
التمتع بالحقوق اإلنسانية األساسية حق لالجئين 

ومسؤولية دولية

العودة حق وإرادة شعب



آذار ١٠٢٠١٦

لم  وأزمة مالية خطيرة  “نحن نواجه تحديات غير مسبوقة 
نمر بها من قبل، وبصدد عجز مالي حاد سيؤثر على الخدمات 
أعلن  العبارات  للفلسطينيين”؛ بهذه  التي نقدمها  األساسية 
التي  المالية  األزمة  عن  لألونروا  العام  المفوض  كرينبول  بيير 
عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر  في  الدولية  المنظمة  تعانيها 
في مقر األمم المتحدة في نيويورك في مطلع تموز/يوليو 2015. 
ل هذا التصريح “الفّج”صدمة ورّدات فعل في مجتمعات 

ّ
وشك

من  سلسلة  إلى  وأدى  والمناطق،  المواقع  كافة  في  الالجئين 
األنروا  تقدمها  التي  الخدمات  لتقليص  الرافضة  التحركات 

كنتيجة مباشرة لهذه األزمة. 
عن  النظر  بغض  الدولية،  الوكالة  بأن  التسليم  من  بد  وال 
التأويالت ألسباب األزمة المالية هذه، باتت قدرًا محتومًا للشعب 
الفلسطيني، تمارس مهماتها وواليتها الممنوحة لها بموجب 
استثنائي،  ظرف  في  أنشأتها  التي  الدولية  الشرعية  قرارات 
ا. فلوال أنه 

ً
ريد له أن يدوم طوياًل بطريقة استثنائية جًدا أيض

ُ
أ

قدر محتوم لتمكنت القوى “الحريصة”، دولية كانت أم عربية 
أم فلسطينية، أو عملت، على الحد من معاناة الفلسطينيين في 
لقضيتهم،  ُمرضيًا  حاًل  أو  عودتهم  بانتظار  القسري  لجوئهم 
ا مدنية 

ً
بتوفير سبل العيش الكريم لهم، سواء بمنحهم حقوق

)كما  ضدهم  التمييز  وعــدم  مواطنيها  حقوق  مع  تتساوى 
لها.  الدائم  الدعم  بتقديم  أو  األقــل(،  على  لبنان  في  يحصل 
المتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  المنظمات  من  العكس  فعلى 
طرق  شرعن 

ُ
ت ولم  المانحين،  رحمة  تحت  عقوًدا  األونروا  رزحت 

واالحتياجات  الحياة  تمس  التي  المختلفة  برامجها  تمويل 
اليومية لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملها. 

في حين ترى شريحة من المثقفين الفلسطينيين أن األزمة 
هذه  في  الالجئين  قضية  لتذويب  مفتعلة،  األخيرة  المالية 
والية  إلى  بتحويلهم  وإنهائها  بالتحديد،  الزمانية  المرحلة 
)األونــروا(  تفويضها  انتهاء  بعد  لالجئين،  العليا  المفوضية 
في عام 2017 )يذكر أن تفويض األونروا يجدد كل ثالثة أعوام 
لألمم  التابعة  الدولية  المنظمات  في  به  معمول  هو  لما  ا 

ً
خالف

المتحدة(، فإن عدًدا غير قليل منهم رأى في الماضي أن إنشاء 
الالجئين  لـ “تحييد” قضية  األونروا كان في األساس مؤامرة 
الفلسطينيين، وعدم إدراجها في أجندات المنظمات الدولية، 
ُهّجروا  الذي  الالجئين  بعودة  البداية  العمل على حلها منذ  أو 
أو توطينهم في  عام 1948،  نكبة  إثر  قراهم ومدنهم في  من 
غفلة من الزمن في األماكن التي نزحوا إليها؛ فأي القولين هو 

الصحيح؟
لألمم  السامية  المفوضية  مهمات  أن  التذكير  من  بد  ال 
المتحدة لشؤون الالجئين ُحّددت حين إنشائها في األول من 
 - لالجئين  الدولية  الحماية  بتوفير   1951 األول/يناير  كانون 
لقضاياهم،  الدائمة  الحلول  وإيجاد   - الفلسطينيين  باستثناء 
إيجاد  ومحاولة  إليهم،  اإلنسانية  الخدمات  تقديم  عن   

ً
فضال

وإعــادة  أوطانهم  إلــى  الطوعية  بالعودة  لقضاياهم  حلول 
البلدان  في  دمجهم  أو  وبكرامة؛  آمن  بشكل  فيها  اندماجهم 
واعُتبرت  ثالث.  بلد  في  توطينهم  إعادة  أو  إليها؛  لجأوا  التي 
المفوضية، وال تزال، الجسم الدولي األساسي المفّوض بتوفير 
تنص  حيث  العالم،  في  األزمات  مناطق  في  لالجئين  الحماية 
التفويض  تملك  ال  أنها  على  ميثاقها،  من  السابعة  الفقرة 
بتوفير الحماية لالجئين الذين يتلقون حماية أو مساعدات من 
منظمات أو هيئات أخرى تابعة لألمم المتحدة، وبذلك يستثنى 
خضوعهم  بسبب  تفويضها،  من  الفلسطينيون  الالجئون 

نشئت قبل ذلك بعام. 
ُ
لتفويض األونروا التي كانت قد أ

عام  من  األول/ديسمبر  كانون  في  أنشئت  التي  األونروا  أما 
لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادر   302 القرار  بموجب   ،1949
مّول من خالل مساهمات طوعية 

ُ
المتحدة كهيئة تابعة لها ت

في  مــورًدا  لها  تخصص  ولــم  الــدولــي،  المجتمع  أعضاء  من 
الحكومية وشبه  والهيئات  الدول  بل حثت  العامة،  موازاناتها 
وتنفيذ  ونشاطها  عملها  لمواصلة  لها  التبرع  على  الحكومية 
وُحصرت  الفلسطينيين،  الالجئين  مجتمعات  في  برامجها 

في  واالجتماعية،  واالقتصادية  اإلنسانية  بالمهمات  عملياتها 
تفويض ُحّدد في البداية بعام واحد، وقدمت خدماتها إلى أربعة 

أجيال من الالجئين. 
المنظمتين  تفويض  بين  جًدا  الكبير  الفرق  القارئ  ُيغفل  ال 
من  مختلفتين  غير  شريحتين  بهموم  تعنيان  وهما  وتمويلهما، 
بحتة؛  سياسية  ألسباب  البداية  منذ  بينهما  ُمّيز  لكن  الالجئين، 
على  والعمل  الفلسطينيين  الالجئين  لحماية  أنشئت  األونروا  فال 
ملوا في 

ُ
إعادتهم إلى ديارهم وقراهم التي هّجروا منها، وال هم ش

تفويض المفوضية العليا بعد تأسيسها.  
على الرغم من أن األنروا أنشئت بقرار أممي، فإنها بقيت تحت 
بالتزاماتها، وذلك في سابقة  التي ال تفي  الدول  رحمة حفنة من 
التابعة  والمنظمات  المتحدة  األمم  تاريخ  في  رأينا،  في  تتكرر،  لم 
؛ فمن الخطأ االعتقاد أن األزمة 

ً
ركت تعاني أزمة مالية عضاال

ُ
لها، وت

المالية التي أفصح عنها المفوض العام لألونروا في العام المنصرم 
– بحسب  أزمة تعانيها  بل هي  األونــروا،  تاريخ  األولى في  ليست 
التقارير – منذ عشرة أعوام، لكن القائمين عليها دأبوا على ترحيل 
فاألزمة  التالية؛  المالية  السنة  إلى  ميزانيتها  في  السنوي  العجز 
في الحقيقة غير مفتعلة على اإلطالق، بل هي مرض ُعضال ينخر 
في جسم المنظمة الدولية، ويمكن اعتبار تصريح مفوضها العام 
صرخة إليجاد حل دائم لها، ريثما يتم إيجاد حل دائم لقضايا عدة 

يعانيها الفلسطينيون، في األراضي المحتلة وفي الشتات.
 10 نحو  أي  أميركي،  دوالر  مليون   101 المالي  العجز  يتجاوز  ال 
يمكن  السنوية، وهو عجز  العامة  الميزانية  إجمالي  من  المئة  في 
أو  الدولية،  التنموية  برامجها  ضمن  سدادها  المانحين  مجموعة 
عن  فاإلعالن  منها.  جزء  سداد  العربية  الدول  من  مجموعة  يمكن 
أثار  فيه،  حدث  الذي  الزماني  والظرف  ومقداره  وتوقيته  العجز 
الالجئين  بإنهاء قضية  والتواطؤ  المؤامرة  نظريات  وأشعل  الريبة 

الفلسطينيين، من خالل تحويلها إلى تفويض المفوضية العليا.
لألونروا؟  المزمنة  المالية  لألزمة  الرئيسة  األسباب  ما هي  لكن، 
المتزايدة  االحتياجات  التالي:  في  األسباب  هذه  حصر  يمكننا 
العسكرية  األزمات  ظل  في  الفلسطينيين  لالجئين  والمستجدة 
واإلنسانية التي تدهمهم بشكل يكاد يصبح دائًما؛ عزوف الدول 
واإلداري  المالي  الفساد  المالية؛  بالتزماتها  الوفاء  عن  المانحة 
األونروا منذ عقود عدة، والذي  الذي ينخر في هياكل  المستشري 
في  المتنفذين  زرع  عنها  نجم  التي  والمحسوبية  الزبونية  يشمل 
الكفوءين  غير  ومحسوبيهم،  أتباعهم  الفلسطينية  الفصائل 
من  المحتاجين  غير  إفادة  في  إضافة  مهمة،  مناصب  في  أحياًنا، 
)بحسب  ــروا  األون تنفذها  التي  والبرامج  المعونات  من  أتباعهم 
 عن هدر 

ً
المشاهدات في أرض الواقع في مخيمات الالجئين(، فضال

قسم كبير من ميزانية األونروا في صورة رواتب “دسمة” وامتيازات 
تمنح لكبار الموظفين فيها. 

وال  الباحثين،  آخر يغفله كثير من  على ذلك، ثمة سبب  عالوة 
الممثل  أال وهو ضعف  أعالها،  المذكورة  يقل أهمية عن األسباب 
يقوى  عاد  ما  الذي  الفلسطينية(  التحرير  )منظمة  الفلسطيني 
الوفاء  المانحة  الــدول  حث  أو  الدولية  الهيئة  على  الضغط  على 
بالتزاماتها، أو السعي إلى إيجاد مانحين آخرين يمكن أن يسدوا 
العجز المستدام. فال يسعنا من خالل استقراء الحوادث إال أن نالحظ 
أن األونروا لم تعاِن في تاريخها، أو تقلص من معوناتها وبرامجها 
منظمة  تمثيل  لغي” 

ُ
“أ أن  بعد  إال  اآلن،  يحصل  كما  وخدماتها، 

الفلسطينية  السلطة  سفارات  وأصبحت  الفلسطينية،  التحرير 
تخاطبها  لالجئين،  المضيفة  البلدان  في  والمرجعية  الممثل  هي 
الحكومات ومديرو األونروا )وال سيما في لبنان(، وبذلك ما عاد ثمة 

“عصا يلوح بها في وجه هؤالء جميًعا”.
الفصائل  فعلته  عما  التساؤل  عن  األخير  األمــر  هذا  يقودنا 
الفلسطينية واألطر التمثيلية في مواجهة األزمة المالية لألونروا، 
على الرغم أنه يجب السؤال عما فعلته، وما كان يجب أال تفعله هذه 
المالية  أزمتها  إلى  الدولية  الوكالة  انزالق  للحيلولة دون  الفصائل 

المزمنة ودرء تكرارها. 
في  الفلسطينية  الفصائل  تتحرك  لــم  الشديد،  لألسف 
البداية، بعيد تصريح المفوض العام لألونروا، وهي التي ساهمت 

بطريقة  المالية  األزمة  تأزيم  في  الزبونية  الرعوية  بسياساتها 
الفعل  ردة  كانت  بل  ــروا.  األون على  الشعبي  السخط  وإثــارة  ما، 
في البداية شعبية تطورت إلى حراك شعبي، سارعت الفصائل 
في  “اختطافه”(  )أو  فيه  المشاركة  إلى  الفلسطينية  الرئيسية 

وقت الحق بعد استفحاله واشتداد عوده. 
المطالب،  في  وحــدة  أثمر  الشعبي،  الحراك  أن  في  ريب  ال 
وتمكنت بعض الفصائل من تنظيم االعتصامات ضد السياسات 
المالية.  أزمتها  معالجة  محاولتها  في  األونــروا  اعتمدتها  التي 
ونجحت هذه الفصائل في بلورة رزمة من المطالب والمقترحات، 
 يرضى بما يلقى إليه 

ً
مثبتة أن الالجئ الفلسطيني ليس متسوال

تات وصدقات، بل له قضية، ويجب العناية به ورعايته حتى 
ُ
من ف

تزول األسباب التي جعلت منه الجئًا. 
إضافة إلى ذلك، يجب أال ُيغفل دور بعض منظمات المجتمع 
طت الضوء على 

ّ
المدني الذي تفاعل مع الحدث ونظم ندوات سل

والدول  الفلسطينيين،  الالجئين  إلى  بالنسبة  األونــروا  أهمية 
 عما 

ً
المضيفة. فخدمات األونروا االستشفائية تكاد تكون بديال

تقدمه وزارة الصحة في بلد مضيف مثل لبنان. كما أن الخدمات 
التعليمية التي يحظى بها الالجئون الفلسطينيون في مدارس 
في  المهني  التعليم  عن   

ً
فضال الثانوية،  المرحلة  حتى  األونروا 

التعليم  وتكاليف  مؤونة  الفلسطيني  الالجئ  يكفي  معاهدها، 
الباهظة. فال يمكن االستغناء ببساطة عن األونروا أو خدماتها. 

مع  بها  التعامل  جرى  التي  األولية  الالمباالة  من  الرغم  على 
الفلسطينية  واألطر  الشعبي  الحراك  فإن  لألونروا،  المالية  األزمة 
المزمنة  الفلسطينية  الالمباالة  تحويل  من  تمكنت،  التمثيلية، 
تجاه األونروا إلى اهتمام ووعي بدور األونروا المفصلي في حياة 
استمرار  ففي  الميسور؛  أو  المعدم  سواء  الفلسطيني،  الالجئ 
على  تأكيد  وتطويرها،  لالجئين  خدماتها  تقديم  في  األونــروا 
قضية  على  الحي  الشاهد  بوصفها  بدورها  الالجئين  تمسك 
الالجئين، وعلى نكبتهم. فهي تتجاوز في مدلولها و خدماتها 
وبرامجها. لذا نرى أن كثيًرا من الفاعلين سارعوا إلى عقد ندوات 
وأنواع مختلفة من النشاط، منها مركز حقوق الالجئين /عائدون، 
عضو االئتالف الفلسطيني العالمي لحق العودة ، الذي عقد ندوة 
المفوض  كرينبول  بيير  إعالن  من  وجيزة  فترة  بعد  بيروت،  في 
خدمات  تراجع  تداعيات  المشاركون  فيها  أثار  لألونروا،  العام 
 عن إبراز أهمية األونروا في 

ً
األونروا وتأثيرها على الالجئين، فضال

مناطق عملياتها الخمس، في ظل الحاجات المتزايدة والمستجدة 
لالجئين الفلسطينيين. 

أزمة  الحالية لألونروا ليست  المالية  إن األزمة  القول  غني عن 
منذ  األممية  المنظمة  تعانيها  مزمنة،  أزمة  هي  بل  مفتعلة، 
سنوات عدة، وال بد من البحث في إمكانية تالفيها في الموازنات 
االعتيادية من خالل الموازنة العامة لألمم المتحدة، على سبيل 

المثال، حتى ال تستمر في الخضوع إلمالءات وأهواء المانحين. 
الالجئين  لقضية  ــرز  األب العريض  العنوان  هي  فــاألونــروا 
الفلسطينيين، وال يمكن االستغناء عنها وال عن خدماتها ببرامج 
ومشاريع بديلة تنفذها منظمات المجتمع المدني، وتمولها دول 
الالجئ إنساًنا، لكنها ال تراه قضية سياسية. كما  ربما ترى في 
أنها أصبحت العنوان الدائم لكل الجئ فلسطيني، وهي اليافطة 
الكبرى التي يعتصم في ظلها الالجئون الفلسطينيون، فإن أي 
مساس بها هو مساس بقضيتهم و بعناوينها الكبرى، بدءًا بحق 
وزير  أن  ما تردد عن  والمخاوف  الهواجس  وربما ُيشعل  العودة. 
الخارجية األميركي جون كيري أبلغ المفوض العام لألونروا، بيير 
كرينبول، أن الواليات المتحدة لن تدفع مساهمتها المالية إلى 
األونروا،  المانحة تمويل  الدول  إعراض بعض   عن 

ً
األونروا، فضال

في حين أنها تمول جمعيات أهلية في مجتمعات الالجئين، تكاد 
البرامج  الدول  وتحدد هذه  األونروا.  لخدمات   

ً
بديال عنواًنا  تصبح 

ال  وبعضها  الفلسطينية،  المخيمات  في  نفذ 
ُ
ت التي  والمشاريع 

يمس االحتياجات األساسية المتزايدة لالجئين. 

* جمال عبدالرحيم: كاتب من لبنان

دور الفصائل واألطر التمثيلية في مواجهة األزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين

بقلم: جمال عبد الرحيم*
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السياسيين  المحللين  من  الكثير  يراه  ما  اختالف  على 
لتراجع  إشارتها  في  السياسية،  الوقائع  الى  المستندين 
مكانة قضية الالجئين الفلسطينيين ومسألة حق العودة إلى 
مكان متأخر، ارتباطًا بتراجع درجة االهتمام الدولي بالقضية 
وثورات  حراك  من  يجري  ما  على  معظمه  وانصباب  العامة 
وانقالبات في الشرق االوسط عمومًا والمنطقة العربية بشكل 
خاص، فإن هذه التحليالت المستندة إلى مجريات االحداث، ال 
تعدو كونها تفاعالت اللحظة التاريخية التي ال تذهب عميقًا 

باتجاه األسباب الصانعة للحدث مكتفية بنتائجها.
التي   للتطورات  الــعــودة  لــضــرورة  ــر  االم هــذا   ويعيدنا 
من صياغات  الماضي  القرن  بدايات  منذ  المنطقة  شهدتها 
وغير  المباشرة  بمرحلتيه  االستعماري  النفوذ  لخرائط 
لالحتقانات  الجدي  التأسيس  في  أسهمت  والتي  المباشرة، 
المصطنعة،  بحدودها  العربية  األقطار  مطلق  في  الشعبية 
والتي ستؤدي جدليًا إلى لحظة انفجار قد تتسم بالعفوية او 

التنظيم في الزمن الالحق.
اال ان الفاعل الموازي لهذا العامل الدولي واالقليمي، تمثل 
إللغاء  والعربي  الفلسطيني  الشعبي  االستسالم  عدم  في 
االستيطاني  باالستعمار  واستبداله  الفلسطيني  الوجود 
عربية،  انظماتية  بمباركة  اسرائيل  انشأ  الذي  الصهيوني، 
مما ساهم في تصاعد موجة الفكر القومي المناهض للغرب 
ما  غالبا  والتي  الوطني  التحرر  االستعماري، واشتعال ثورات 
المتصلة  الجالء  باتفاقيات  يسمى  فيما  عليها  االلتفاف  تم 
االقطار  وتكبيل  استعمارية،  عسكرية  قواعد  على  باالبقاء 
حديثة االستقالل المزعوم ببنية تحتية نظامية متينة ترسخ 

التبعية االقتصادية والسياسية للغرب.
وال يمكن تفهم مواقف تلك الكيانات الوليدة من القضية 
النكبة، وسعيها لضم وتجزئة ما تبقى  الفلسطينية ما بعد 
الفلسطينيين إلنشاء  الفلسطينية، بداًل من دعم  من االرض 

دولتهم على تلك االرض كقاعدة لبلورة هوية وطنية في مواجهة 
الدول  هذه  بتبعية  ارتباطًا  إال  الصهيوني،  الكيان  دولة  بزوغ 
المطلقة بالقيادة الرأسمالية االستعمارية للمشروع الصهيوني.

وحق  عمومًا  الفلسطينية  بالقضية  المحيطة  المخاطر  ولعل 
البيئة  تلك  مع  مقاربتها  يمكن  تحديدًا،  العودة  في  الالجئين 
الدولية واالقليمية التي أحاطت بالمسألة الفلسطينية في عقود 
النصف االول من القرن العشرين وصواًل لنهاية العقد السادس، 
حيث شهدت الساحة الشرق أوسطية ميالد الثورة الفلسطينية 
بين  مرة  خيارات  أمام  األنظمة  وضعت  والتي  والعنيفة،  الفتية 

اإلجهار بعدائها للثورة الوليدة أو مسايرتها ومحاولة احتوائها.
وفيما بعد النكبة، شهدت االقطار العربية المحورية المستقلة 
االستقرار،  عدم  من  عميقة  حالة  العراق(،  سوريا،  )مصر،  حديثا 
مع  يتشابه  الذي  االمر  وهو  االنقالبات،  من  العديد  حدثت  فقد 
بما يجري من صراع داخلي  يتعلق  فيما  التاريخية  اللحظة  حال 
لهذه  الوطني  التراب  بوحدة  يودي  يكاد  مباشر،  غربي  وبتدخل 
االقطار بعد أن أنجز تفكيك االجتماع السياسي الداخلي وتسعير 

حالة االحتراب الذاتي داخله. 
وقد تكون المفارقة الوحيدة في الواقع الفلسطيني، هي وجود 
السلطة الوطنية الفلسطينية المرتبطة حيويًا بشروط االحتالل، 
ذكر 

ُ
ت التي  غزة  الحكومة في قطاع  مقاربة شبه  الحفاظ على  مع 

بواقع حكومة عموم فلسطين، بكل ما يعتري المفارقة والمقاربة 
البيئة  مقارنة  في  النظر  وجهات  تناقض  تحتمل  تفاصيل  من 
األدوار  وتداول  والدولية  واالقليمية  المحلية  للخارطة  التاريخية 

والتحالفات والوكاالت.
تاريخ  قارئ  التي يعرفها  الحقائق  قفزًا عن مصفوفة  وليس 
القضية الفلسطينية جيدًا، أو تسرعًا في التوصل الستخالصات 
حول  الكثيرون  يضعها  التي  التخوفات  فــإن  سلفًا،  محددة 
مستقبل القضية ومركباتها استنادًا لمقاربة ذكرناها، او مفارقة 
تم إغفالها، تبقى محتفظة بأهميتها أمام الحيرة التي يقع فيها 

المجتمع  يعيشه  الذي  الهادئ  مون 
ُ
الك قراءة  في  المحللون 

مشروع  وفشل  العربي  الواقع  باحباطات  محاطًا  الفلسطيني، 
التسوية السلمية في تحقيق الحد االدنى من االهداف الوطنية 

ألكثر من عقدين.
إال أنه يمكن اختزال حجم تلك التحديات عبر الفهم العميق 
الفوارق  ــروز  وب الفلسطيني،  السياسي  االقتصاد  لتحوالت 
الطبقية في تراكم الثروة وسوء توزيعها، وانعكاس الفواصل 
الطبقية جغرافيًا، بظهور المدن الجديدة على طراز –المستوطنة 
واالزديــاد  سكانيًا  المخيمات  تضخم  قبالة  الفلسطينية- 
المدن  هوامش  إلى  إضافة  ونوعيًا،  كميًا  المعاناة  في  الطردي 
تصنع  بينما  االستيطان  غول  يأكلها  التي  المهمشة،  والقرى 
المنظومة  مع  التبادلية  الصفقات  الفلسطينية  الراسمالية 
االستيطانية  لتزويد مشروعاتها بالمياه او لفتح شارع لمدينة 

الحلم الفلسطيني المتأسرل.
واستمرار  الداخلية  الفلسطينية  التحوالت  وبمقتضى هذه 
وعجز  المباشر،  اإلسرائيلي  والعسكرتاري  االستيطاني  الخنق 
عن  والدولية  العربية  والدبلوماسية  الفلسطينية  السلطة 
مــزدوج  سيكون  القادم  االنفجار  صاعق  فــإن  لها،  التصدي 
التكوين. تندمج فيه الذرات الطبقية مع الغالف الوطني للصراع، 
أو العكس، عبر تطور النضال الوطني ألشكال غير متوقعة تأخذ 
في طريقها البعد الطبقي بمواجهة طبقة رأسمالية فوق وطنية 
مصالحها  على  حفاظًا  الوطنية  بالحركة  بالضرورة  ستصطدم 

العابرة للجدار واألنهار.
طوال  كانوا  الذين  والالجئين  عمومًا  الفقراء  أن  الجلي  ومن 
سيمثلون  استمرارها،  وشعلة  الثورة  وقــود  السابق  الوقت 
ِون الرئيس ألمواج الطوفان القادم، إن لم يكن في الغد.. 

َ
الُمك

ففي يوم ما .. بعد الغد.

*كمال هماش: مستشار وزير العمل لشؤون التشغيل

نحن في اليوم ما بعد الغد..إلى أين؟

بقلم: كمال هّماش*

صدر: بديل(
ض، ٢٠١٣، غزة. )امل

من فعاليات احياء يوم األر



آذار ١٢٢٠١٦

الحماية الدولية لالجئين الفلسطينيين من ناحية نظرية

بقلم: كاثرين دي بوك وأمايا األرزة*

67 عامًا على النكبة، وما زال الفلسطينيون عرضة 
لخطر التهجير. إسرائيل هي الطرف الرئيس المسئول 
عن تهجير الفلسطينيين، حيث ما زالت تعمل على 
تهجيرهم قسرًا سواء بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما 
أّنها تعمل على تعزيز النزوح المتواصل في المنفى 
العودة.  حق  من  الفلسطينيين  حرمان  خــالل  من 
مشددة  سياسات  العربية  الــدول  من  كثير  وتطّبق 
تستضيفهم.  الذين  الفلسطينيين  الالجئين  تجاه 
الفلسطينيين  لالجئين  الرئيسية  السمات  فإحدى 
هي افتقارهم للحماية. فجميع المحاوالت التي ُبذلت 
حتى اآلن لتوفير حماية فاعلة باءت بالفشل، وخاصة 
أّن أحكام القانون الدولي قد ُهّمشت لتفسح المجال 
الفلسطينيين.  بالالجئين  ليتحكم  السياسي  للنهج 
تعرض هذه المقالة لمحة عاّمة عن افتقار الالجئين 
والمهجرين الفلسطينيين للحماية الدولية، وتحليل 
على  التأكيد  ثّم  الحماية،  وثغرات  أدوات  مختلف 

الحاجة الملحة لتوفير حماية ناجعة لهم.
هامة  عناصر  ثالثة  على  لالجئين  الدولية  الحماية  تشمل 
هي: توفير السالمة الجسدية واألمن، واألمن المادي، والحماية 
الحماية  إلى  والثاني  األول  العنصران  بينما يشير  القانونية.١ 
الحماية  فإّن  الرفاه،  إلى  الالجئين  وحاجة  الجسدي  األذى  من 
القانونية تعني احترام حقوقهم وحرياتهم األساسية، بما في 
ذلك حقهم في العدالة، والوضع القانوني أو تأمين الممتلكات 
واألموال في ديارهم.٢ الحلول الدائمة لالجئين التي حّددتها 
مفوضية شؤون الالجئين في األمم المتحدة هي العودة إلى 
ديارهم، أو االندماج في الدول المضيفة، أو إعادة التوطين في 
بلد ثالث.3 والالجئون الفلسطينيون بحكم القانون يحق لهم 
نفس الحماية المتاحة لالجئين اآلخرين. فالقرار 194 الصادر 
عام  من  األول  كانون  في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن 

1948 يؤكد على هذه الحقوق، وينص على أنه:
يجب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين 
مع  بسالم  والعيش  ديارهم  إلى  العودة  في  الراغبين 
الالجئين  ممتلكات  عن  تعويضات  ودفــع  جيرانهم، 

الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم.4
الفلسطينيين  على  أيضًا  الدائمة  الحلول  هذه  تنطبق 
لت لجنة التوفيق التابعة لألمم 

ّ
النازحين داخل وطنهم. تشك

المتحدة في كانون األول من عام 1948 وفقًا للقرار 194 الصادر 
الحماية  توفير  أجل  من  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن 
الفلسطينيين  لالجئين  دائمة  حلول  إيجاد  وتسهيل  الالزمة 
داخل  النازحين  والفلسطينيين   ،1948 عام  ــّردوا 

ُ
ش الذين 

إلى  الالجئين  عودة  لتسهيل  اللجنة  هذه  نشئت 
ُ
أ وطنهم.5 

ومساعدة  واجتماعيًا،٦  اقتصاديًا  تأهيلهم  وإعادة  ديارهم، 
الحكومات والسلطات المعنية في التوصل إلى تسوية نهائية 
لكافة المسائل العالقة ما بينها.٧ وعلى الرغم من أنه لم يتم 
إلغاء هذه اللجنة، إاّل أنها توقفت عن توفير الحماية لالجئين 
لعدم  نظرًا  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  منتصف  في 
غوث  وكالة  إنشاء  تّم  كما  به.8  فت 

ّ
ل
ُ
ك بما  الوفاء  على  قدرتها 

المتحدة  األمم  قرار  بموجب   )UNRWA( الالجئين  وتشغيل 
302 من أجل تقديم المساعدة لالجئين الفلسطينيين الذين 

شردوا عام 1948. 9
الالجئين  بحماية  االونروا  لف 

ً
ك

ُ
ت لم  التوفيق،  للجنة  خالفًا 

فقط  فت 
ّ
ل
ُ
ك بل  لهم،  دائمة  حلول  بإيجاد  أو  الفلسطينيين 

اإلغاثة.١٠  وخدمات  األساسية  اإلنسانية  المساعدة  بتقديم 
الغربية  والضفة  واألردن،  ولبنان،  سوريا،  في  األونــروا  تعمل 
الفلسطينيون، سواء الجئي  الالجئون  ترك  ما  إذا  غزة.  وقطاع 
فيها  تعمل  التي  المنطقة  ذلك،  غير  أو   ،1967 أو   ،1948 عام 
األونروا، فأنهم سيدخلون تلقائيًا ضمن اختصاص المفوض 
السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، أما إذا ما بقوا ضمن 
منطقة عمل األونروا فإنهم يستثنوا من أية حماية أو مساعدة 

تقدمها المفوضية.١١
الالجئين  بحقوق  المعنية  الرئيسية  الدولية  األداة 

بوضع  الخاصة   1951 عام  اتفاقية  هي  تجاههم  الدول  والتزامات 
الالجئين، وبروتوكولها الصادر عام 1967. ١٢ فقد نصت المادة 1د من 

االتفاقية على أنه:
ال تنطبق هذه االتفاقية علي األشخاص الذين يتمتعون حاليا 
بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة غير 
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. فإذا توقفت هذه الحماية 
األشخاص قد  أن يكون مصير هؤالء  المساعدة ألي سبب دون  أو 
اعتمدتها  التي  القرارات  من  باألمر  لما يتصل  طبقا  نهائيًا  سوي 
الجمعية العامة لألمم المتحدة يصبح هؤالء األشخاص، بجراء ذلك، 

مؤهلين للتمتع بمزايا هذه االتفاقية.١3
الحماية  يتلقون  كانوا  الفلسطينيين  الالجئين  ألن  نظرًا 
والمساعدة من لجنة التوفيق واألونروا عند صدور هذه االتفاقية، 
فقد اسُتبِعدوا نظريًا من االمتيازات الواردة في هذه االتفاقية. على 
الرغم من أّن معظم الدول العربية التي وفرت ملجأ ألغلبية الالجئين 
أو   ،1951 لعام  الالجئين  اتفاقية  في  طرفًا  تكن  لم  الفلسطينيين 
مة بحماية 

َ
في بروتوكولها الصادر عام 1967، كانت هذه الدول ملز

حّددتها  التي  الدولية  للمعايير  وفقًا  الفلسطينيين  الالجئين 
اتفاقيات حقوق اإلنسان التي كانت هذه الدول طرفًا فيها.١4 في 
الدار  بروتوكول  بصياغة  العربية  الدول  جامعة  قامت   ،1965 عام 
الفلسطينيين  الالجئين  وضع  لتحديد  رئيسية  كــأداة  البيضاء 
هذا  بموجب  الفلسطينيون  ُمنح  العربية.  الدول  في  ومعاملتهم 
البروتوكول الحق في العمل أسوة بالمواطنين في البلد المضيف. 
كما وُمنحوا الحق في دخول ومغادرة الدول المضيفة، وحرية التنقل 
والحركة، والحق في الحصول على وثائق سفر، والحق في معاملة 
في  األعضاء  الدول  في  المواطنين  يتلقاها  التي  للمعاملة  مماثلة 
 أّن 

ّ
جامعة الدول العربية فيما يتعلق بطلبات التأشيرة واإلقامة.١5 إال

ع عليه كافة الدول 
ّ
بروتوكول الدار البيضاء لم يكن ُملِزمًا، كما لم توق

األعضاء في جامعة الدول العربية.١٦
التوفيق  لجنة  فشلت  الدولية  السياسية  اإلرادة  لغياب  نظرًا 
في تحقيق السالم بين إسرائيل والدول العربية، وإعادة الالجئين 
الفلسطينيين عام 1948 إلى ديارهم.١٧ ونتيجة لذلك لم يعد هناك 
وتمثيل  الفلسطينيين  الالجئين  لصالح  فاعلة  دولية  وكالة  أية 
مصالحهم وحماية حقوقهم ضد االنتهاكات التي ترتكبها الدول، 
على  قائمة  الالجئين  لقضية  دائمة  حلول  وتعزيز  تسهيل  أو 
الحقوق.١8 كما أّن نتيجة للتقسيم الجغرافي ألماكن عمل األونروا 
الحماية  على  الالجئين  حصول  فــإّن  المتحدة،  األمــم  ومفوضية 
والمساعدة يعتمد على أماكن وجودهم. إاّل أّن هذا المنطق لم يأخذ 
بعين اإلعتبار إخفاق لجنة التوفيق في تنفيذ مهامها، وأّن األونروا 
عملها،  نطاق  وتوسيع  عملياتها  في  مستمرة  تزال  ما  كانت  وإن 
اإلنسانية  المساعدات  بتقديم  سوى  رسميًا  فة 

ّ
مكل غير  فإّنها 

واإلغاثة.١9
قضية  إلى  الفلسطينيون  الالجئون  تحّول  ذلــك،  على  عــالوة 
حمايتهم  بمسؤولية  المضيفة  ــدول  ال تدفع  حيث  سياسية، 

فالسياسات  وإسرائيل.  الدولي  المجتمع  أيدي  بين 
والممارسات في الدول العربية المضيفة قد ساهمت 
إلى حد كبير بخلق فجوات في حماية الالجئين، حيث 
تعمل على تطبيق سياسات مشددة بحقهم.٢٠ وغالبًا 
من  الدول  هذه  في  الفلسطينيون  الالجئون  ُيحرم  ما 
حقوقهم األساسية مثل الحق في العمل والسفر، أو 
في امتالك العقارات. حاولت الدول العربية المضيفة 
مالئمة  وسياسات  تشريعات  لسن  مقاومتها  تبرير 
هم 

ّ
لالجئين الفلسطينيين، كأسلوب لتأكيد على حق

الدول  هذه  معظم  أن  من  الرغم  وعلى  العودة.٢١  في 
أن  يفترض  التي  الدولية  االتفاقيات  على  صادقت 
تضمن حقوق اإلنسان األساسية لكافة األفراد، فإنها 

غالبًا ال تحترم هذه االتفاقيات.٢٢

فجوة الحماية: الوضع في سوريا 
كان لنطاق الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011 
آثار  وهي  الفلسطينيين،  الالجئين  على  مدمرة  آثارًا 
نتجت إلى حد كبير مما يعانونه من قلة حماية. نتيجة مباشرة 
فلسطيني،٢3  الجئ   2829 تل 

ُ
ق المسلح  للنزاع  مباشرة  غير  أو 

تحت  يعيشون  العظمى  والغالبية  بجراح  أصيبوا  واآلالف 
من   %98 يقارب  ما  أن  إلى  التقارير  وتفيد  مستمر.  تهديد 
الالجئين الفلسطينيين في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية 
مخيم  داخــل  محاصرين  ــوا  زال ما  الذين  فالمدنيون  عاجلة. 
اليرموك لالجئين، على سبيل المثال، يعانون من صعوبة بالغة 
في الحصول على الطعام والماء والرعاية الصحية. كما أن 128 
النزاع بسبب  المخيم منذ بداية  الجئ قد القوا حتفهم داخل 
التمويل  قلة  بسبب  األونروا  مهمة  تقويض  تم  وقد  الجوع.٢4 

المزمنة للمساعدات اإلنسانية في سوريا.٢5
إلى  سوريا  من  الفرار  الفلسطينيين  الالجئين  آالف  حاول 
ممنوعة  القسرية٢٦  اإلعــادة  أّن  من  الرغم  وعلى  الجوار.  دول 
بموجب القانون الدولي، فإّن إعادتهم تمثل لسوء الحظ واحدة 
الالجئون  منها  يعاني  التي  الرئيسية  الحماية  ثغرات  من 
الفلسطينيون الفارون من سوريا. فقد قامت الحكومة اللبنانية 
الفلسطينيين  أمام  الحدود  بإغالق   2014 عام  من  نيسان  في 
الذين  األشخاص  أولئك  زال مصير  وما  القادمين من سوريا.٢٧ 
لبنان مشكوك فيه. فنظرًا لعدم  إلى  الحدود  تمكنوا من عبور 
السماح لالجئين الفلسطينيين في لبنان بتجديد تأشيراتهم 
قانوني  مأزق  في  أصبحوا  فقد  المؤقتة،  اإلقامة  تصاريح  أو 
من  القادمون  الالجئون  وكان  والترحيل.٢8  لالعتقال  وعرضة 
تجديد  على   2014 عام  أواخر  حتى  قادرين  لبنان  إلى  سوريا 
وضعهم القانوني لمدة ثالثة شهور غير قابلة للتجديد، مما 
صالحيته  انتهت  قد  منهم  لكل  القانوني  الوضع  أّن  يعني 
قابلية  لتفاقم  أّدى  ما  وهذا   ،2015 عام  من  نيسان  شهر  قي 
حركتهم.٢9  على  القيود  من  المزيد  وفرض  للخطر،  تعرضهم 
وعالوة على ذلك فإن الضريبة العالية المفروضة على الالجئين 
في  لها  مبرر  ال  المؤقتة  اإلقامة  على  للحصول  الفلسطينيين 
عامة،  خدمات  أية  لهم  يقدم  ال  لبنان  أن  من  الحقيقة  ضوء 

ويستبعدهم من غالبية الوظائف واألعمال.3٠
ت األردن عن السماح لالجئين الفلسطينيين من دخول 

ّ
توقف

أراضيها في شهر آب عام 2012. كما تّم اإلبالغ عن بعض حاالت 
تم  قد  أنه  كذلك  المعروف  ومن  مصر.3١  في  القسرية  اإلعادة 
ترحيل ما يزيد عن 100 الجئ فلسطيني من األردن عام 2014، 
ر األونروا من أّن العدد 

ّ
أي بزيادة قدرها 40% عن عام 2013. وتحذ

الفعلي لألشخاص الذين تّم ترحيلهم أكثر من ذلك بكثير.3٢ 
إضافة لذلك، فإن ما يقارب 4500 فلسطيني مّمن تمكنوا من 
دخول األردن قد تم اعتقالهم في مخيم سايبر ستي بالقرب 
الالجئين  أّن  كما  ســوريــا.33  إلــى  عودتهم  لحين  الرمثا  من 
األردن بشكل  الفارين من سوريا يعيشون في  الفلسطينيين 
وصعوبات  األمن  النعدام  عرضة  يجعلهم  مّما  قانوني،  غير 
على  والحصول  المواليد  مثل تسجيل  المدنية،  اإلجراءات  في 
القيود  للترحيل.34  المستمر  وتعرضهم  الحكومية،  الخدمات 
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التي تفرضها األردن على الدخول إلى أراضيها ال تنطبق على 
وأيضًا  بل  فقط،  السورية  الوثائق  حملة  من  الفلسطينيين 
على حاملي بطاقة الهوية األردنية الذين كانوا يعيشون في 

سوريا- أي أحفاد المواطنين األردنيين من أصل فلسطيني.
نظرًا ألن مصر ليست جزءًا من منطقة عمليات األونروا، فإنه 
التي  الفوائد  من  الفلسطينيين  الالجئين  استثناء  يمكن  ال 
الحماية  ونظام   ،1951 لعام  الالجئين  اتفاقية  عليها  تنص 
من  1د  المادة  بموجب  المتحدة  األمم  مفوضية  تقدمه  الذي 
االتفاقية.35 ومع ذلك، فإّن السلطات المصرية ترفض السماح 
الفلسطينيين  الالجئين  تجاه  مهامها  بتنفيذ  للمفوضية 
الفلسطينيون  يجد  لذلك،  ونتيجة  سوريا.  من  القادمين 
أفادت  وقد  للخطر.3٦  التعرض  من  خاصة  حالة  في  أنفسهم 
 )Human Rights Watch( اإلنسان  حقوق  مراقبة  منظمة 
من  فلسطيني  الجئ   400 عن  يقل  ال  ما  اعتقلت  قد  مصر  أّن 
جبر 200 منهم على المغادرة، معظمهم 

ُ
القادمين من سوريا، وأ

إلى سوريا.3٧ كما اّدعت منظمة العفو الدولية )Amnesty( في 
تشرين الثاني من عام 2014 أّن السلطات المصرية قد أصدرت 
أوامر إبعاد بحق 66 الجئ، منهم 56 الجئ فلسطيني من سوريا، 
فّروا من قطاع غزة في صيف  وخمسة فلسطينيين كانوا قد 
عام 2014 بسبب العدوان اإلسرائيلي.38 ووفقًا لمركز التضامن 
بدأ  فقد   ،)Centre for Refugee Solidarity( الالجئين  مع 
عن  مفتوح  بإضراب  وفلسطيني-سوري  سوري  الجئ   56 نحو 
الطعام في شهر شباط من عام 2015 احتجاجًا على توقيفهم 
في مركز شرطة كرموز في االسكندرية ألكثر من 100 يوم دون 

أن يوجه لهم أية تهمة.39

الخاتمـــــــة 
في  الفلسطينيين  أعاله  المذكورة  الحماية  ثغرات  تترك 
مكان  إيجاد  على  قادرين  غير  الصعوبة،  بالغة  ظــروف  ظل 
اعتقالهم،  أن يتم  إليه. فهم في خوف دائم من  يتوجهون 
للمخاطرة  يدفعهم  مما  سوريا  إلى  العودة  على  وإجبارهم 
بحياتهم في طرق غير آمنة للوصول إلى أوروبا، حيث يبحرون 
البحر  الموت” تحت رحمة  األحيان في “قوارب  في كثير من 
مؤقتة  تدابير  اتخاذ  الضروري  من  أصبح  لذلك  والمهربين.4٠ 
لالجئين  إلحاحًا  األكثر  االحتياجات  من  للتخفيف  وطارئة 
ثغرات  على  التغلب  يتم  لم  طالما  أنه  إاّل  الفلسطينيين. 
الحالية، فإّن الوضع سيستمر كلما نشب نزاع داخل  الحماية 
الفلسطينيين.  الالجئين  تستضيف  التي  المختلفة  البلدان 
وتعتبر التغييرات السياسية والتشريعية الجذرية ضرورية، 
بحيث تتاح لالجئين الفلسطينيين أينما كانوا نفس الحقوق 
والمعاملة المتاحة لالجئين اآلخرين. فالوضع اإلقصائي الذي 
يتعرضون له يجعلهم عرضة لخطر قد يؤدي لعواقب وخيمة.
يكشف لنا هروب الفلسطينيين والسوريين من سوريا عن 
والمحلي.  والوطني  الدولي،  التمييز  من  متداخلة  مستويات 

فنجد على المستوى الدولي أن هناك فيض من التبرعات للنازحين 
السوريين، في حين أن األونروا التي تعيش حالة عجز مزمنة تواجه 
صعوبة في الحصول على أموال الطوارئ لمساعدة الفلسطينيين 
التمويل  خالل  من  المتحدة،  األمــم  مفوضية  وتعمل  النازحين. 
غير  المنظمات  من  كبير  عدد  يقدمها  التي  والمساعدات  الدولي 
الحكومية، على مساعدة الالجئين السوريين في لبنان، في حين أن 
الفلسطينيين قد استنفذت  قدرة األونروا على مساعدة الالجئين 
القادمين  األطفال  استقبال  عن  توقفت  قد  مدارسها  أن  حد  إلى 
الناتجة عن المهام المحدودة  ل فجوة الحماية 

ّ
من سوريا.4١ وتشك

لألونروا، وغياب لجنة التوفيق واحدة من القضايا الرئيسية الخاصة 
بالالجئين الفلسطينيين. لذلك يجب وضع حد للوضع القائم سواء 
أو  التوفيق،  لجنة  إحياء  إعادة  أو  األونروا،  عن طريق توسيع مهام 
حتى من خالل دمج الالجئين الفلسطينيين في مهام الحماية التي 

توفرها لجنة التوفيق.
الصالحية  أن  المضيفة  العربية  الــدول  ممارسات  ح 

ّ
توض

المحدودة لألونروا ال تؤدي فقط لعجز الوكالة عن تمثيل الحقوق 
الجماعية لالجئين الفلسطينيين، بل وأيضًا إلى عدم قدرتها على 
تتطلب  الحقوق  ألن حماية هذه  ونظرًا  الفردية.  حماية حقوقهم 
التصرف  على  حكومتها  وحمل  المضيفة  الدولة  لدى  التدخل 
بطريقة مختلفة، فإن عدم وجود تعريف مصادق عليه لصالحيات 
اتهام  على  الحكومات  يساعد  أنه  حيث  مشكلة،  يطرح  ــروا  األون
الوكالة بأنها تتجاوز صالحياتها وتتدخل في الشؤون الداخلية.4٢ 
أما فيما يتعلق بالتشريعات، على معظم الدول المضيفة أن تباشر 
بالتوقيع على االتفاقيات المتعلقة بالالجئين، وأن تسمح لوكاالت 
األمم المتحدة بتقديم المساعدة والحماية لالجئين في أراضيها. 
لذلك يعتبر إجراء تعديالت على التشريعات غير كاٍف طالما أن هذه 
التشريعات ما تزال تنفذ بأسلوب ينضوي على التمييز، مما يترك 

الفلسطينيين مرة أخرى محرومين من الحماية التي يستحقونها.
مزيدًا من  وأن يقدم  التزاماته  أن يحترم  الدولي  المجتمع  على 
أّن عدد الالجئين الوافدين  المساعدة للدول المضيفة على اعتبار 
على  ذلــك،  الى  باالضافة  قدراتها.  يفوق  ما  غالبًا  أراضيها  إلى 
وتــزداد  إسرائيل.  لمحاسبة  اإلجــراءات  خاذ 

ّ
ات الدولي  المجتمع 

العربية  الدول  في  االستقرار  عدم  تزايد  مع  المسألة  هذه  أهمية 
المضيفة لالجئين الفلسطينيين واألخطار الجديدة التي يواجهها 
الفلسطينيون في هذه الدول. بما أّن إسرائيل هي الدولة الوحيدة 
المنشأ  بلد  تمثل  فإنها  الفلسطينيون،  الالجئون  منها  نزح  التي 
القانون  بموجب  لهم  السماح  يجب  لذلك  لهم،  بالنسبة  الوحيد 
في  الفلسطينيين  لالجئين  ويحق  ديارهم.  إلى  العودة  الدولي 
أن  إلى  التي هي من حقهم  الكاملة  بالحماية  التمتع  األثناء  هذه 
األمالك  واستعادة  العودة،  ذلك  في  بما  التعويضات،  لهم  تقدم 

والتعويض المالي.

 * وأمايا األرزة: باحثة قانونية تعمل لدى مركز .

* كاثرين دي بوك: باحثة قانونية
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رانيا ماضي )جنيڤ(

الهيئة  االستشارية
عيسى قراقع )بيت لحم( 

مركز بديل يباشر الدورات التدريبية لمشروع عين على القدس

بديل يختتم المرحلة األولى من مشروع تعزيز الصمود في قرى جنوب وغرب بيت لحم

باشر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة 
لقاءات  اولى   ،2016 آب   19 الموافق  الجمعة  اليوم  والالجئين 
في  عقد  الذي  اللقاء  تضمن  وقد  القدس.  على  عين  مشروع 
وبرامج  عمل  بطبيعة  المشاركين/ات  تعريف  بديل،  مركز 
بها  تمر  التي  االوضــاع  مناقشة  وتم  كما  المركز،  ومشاريع 
التهجير  وطأة  تحت  سكانها  يعيش  التي  القدس  مدينة 

والقمع، اضافة الى بحث سبل وآليات تنفيذ المشروع.

من  وشابة  شابا   30 يضم  ــذي  ال المشروع،  ويهدف 
باألدوات  المشاركين/ات  قدرات  تمكين  الى  القدس،  مدينة 
التهجير  سياسات  على  الضوء  لتسليط  الالزمة  والمهارات 
القسري في القدس، وذلك من خالل توثيق تلك االنتهاكات 
من  العديد  اصدار  الى  باالضافة  قصيرة  افالم   6 انتاج  عبر 
التي  القسري  التهجير  بسياسات  المتعلقة  المنشورات 
حيث  مواجهتها،  وسبل  المدينة  في  اسرائيل  تنتهجها 

سيستمر المشروع لغاية آذار 2017

مع  بالتعاون  بديل  ينفذه  الذي  المشروع،  وسيتضمن 
مؤسسة برج اللقلق وجمعية البستان ودائرة تنمية الشباب 
تعريف  ستشمل  ومهارية  تثقيفية  تدريبات  تنفيذ   ،
المشاركين/ات بالقانون الدولي وقانون حقوق االنسان الذي 
يتعلق باللجوء والتهجير، وبآليات وطرق توثيق االنتهاكات 

التي ترتكبها اسرائيل في القدس.

اختتم بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 
يوم االثنين الموافق 13 حزيران 2016، مشروع »تعزيز الصمود في قرى 
جنوب وغرب بيت لحم«. الذي شارك فيه 42 مشاركًا ومشاركة من قرى 
غرب وجنوب بيت لحم. هدف المشروع الى تعزيز صمود الفلسطينيين 

 تخلل تنفيذ المشروع مجموعة من ورشات العمل التثقيفية، التي 
ركزت في مجملها على جريمة التهجير القسري الذي يتعرض له الشعب 
الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، وأبرز محطاته والسياسات المستخدمة 
الفلسطينية.  الهوية  على  القسري  التهجير  واثر  إسرائيل،  قبل  من 
التي  القسري  التهجير  على سياسات  المشاركين/ات  تم تعريف  كما 
السكان  نفذها اسرائيل في منطقة غوش عتصيون، بهدف تهجير 

ُ
ت

الفلسطينيين من تلك المناطق. باإلضافة الى تدريبات مهاراتية على 
الكتابة، التصوير الفوتوغرافي والجوالت الميدانية التعليمية.

مشاركين/ات   7 انتخاب  االولــى  للمرحلة  الختامي  اللقاء  تضمن 
المرحلة  في  المشروع  ستقود  التي  للشبكة،  المركزة  للجنة  كأعضاء 
قرية  بتير،  قرية  من:  كل  عن  ممثل  من  اللجنة  تشكلت  الثانية، حيث 
الولجة، مدينة بيت جاال، قرية ام سلمونة، قرية بيت فجار، قرية الخضر، 

قرية واد فوكين.

تنفيذ  ستتضمن  الــمــشــروع،  مــن  الثانية  المرحلة  ان  يذكر 
سكان  صمود  تعزيز  شأنها  من  مجتمعية  لمبادرات  المشاركين/ات 
اللجنة  ستتولى  االسرائيلية.  التهجير  سياسات  وجه  في  المنطقة 
مسؤولية التواصل مع المجتمعات المحلية والترتيب لتلك الفعاليات 

التي ستستمر على مدار العام. 


