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األوضاع السياسية لالجئين في ظل غياب 

 خدمات األونروا



 

منذ والدتها وارتبطت الوكالة مخططات تصفية دور األونروا ليست بجديدة، فهي ،في الواقع، رافقت 

بالسياق السياسي والطبيعة المؤقته التي ولدت بموجبها هذه الوكالة، من جهة، وبتتفويضها الملتبس 

 والمزدوج ما بين اإلغاثة /والتشغيل، من جهة أخرى. 

تأويل تتأسس على مقاربة إقتصادية ، األولى وفي الواقع، نميّز هنا بين مقاربتين إلنهاء دور األونروا؛

، والثانية؛ ت ليخدم غرض التصفيةحاوالت تكييفة منذ الخمسينيامضمون تفويض األونروا وتفسيره وم

مقاربة سياسية تتمثل في ممارسة الضغوط السياسية المباشرة والمكشوفة على المجتمع الدولي، المتمثلة 

ربط هذه الضغوط ، وراهنا في الضغوط األمريكية واإلسرائيلية الحثيثة والمتسارعة في هذا الصدد

 .باشتراطات ما يسمى " عملية السالم"

ً للتكرار، سوف أركز في مداخلتي هذه على المقاربة اإلقتصادية التي لم تنل القدر الكافي من   وتجنبا

اإلهتمام في الخطاب السياسي واإلعالمي الفلسطيني، على صعيد الفصائل، كما على صعيد منظمات 

وبذلك سأترك المقاربة السياسية للمداخالت األخرى المقدمة في هذه الندوة. المجتمع األهلي الفلسطيني. 

وفي هذا السياق أرى من الضروري، بداية، اإلضاءة على طبيعة تفويض األونروا وحدوده، نظراً 

 لترابط العالقة بين المسألتين.

  : طبيعته وحدودهتفويض األونروا

بموجب التفويض الممنوح لألونروا من الجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة أنشئت هذه الوكالة الدوليّة من 

تنفيذ برامج اإلغاثة والتشغيل لالجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الحكومات المحليّة، وفقاً لتوصيات "أجل: 

نروا وأوكلت الجمعية العامة لألقد و .Clapp، أو ما سمي حينها "بعثة كالب" اللجنة االقتصاديّة للدرس"

 .إدارة الغوث من جهة، والسير ببرنامج األشغال، في الوجهة المنشودة من جهة أخرى مزدوجة: مهمة

وفي األساس كان ينظر لعمل األونروا في مجال اغاثة الالجئين الفلسطينيين، على أنه مجرد فعل قصير 

هوم األصلي لتفويض األونروا فهو كامن في إسم األونروا ظروف سياسية حساسة. أما المفأملته المدى 

نفسه: " وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى"، ما يعني أن يحل برنامج 

 التشغيل، المراد منه في نهاية المطاف توطين الالجئين، محل اإلغاثة.

  اإلقتصادية: برنامج األشغال والتشغيل المقاربة

ً لتوصيات البعثة اإلفتصادية  بدأ تطبيق هذا البرنامج بعد تأسيس األونروا بفترة قصيرة، وذلك تطبيقا

للدرس. وكانت قد جرت مفاوضات تمهيدية مع حكومات الدول المضيفة ) لبنان، سوربا، األردن، 

ا يوصلهم إلى الدول وتوفير فرص عمل لالجئين في الوقت عينه، بم تلك مصر( بهدف تقوية إقتصاديات

وتضمن هذا البرنامج تطبيق المشاريع  درجة من االكتفاء الذاتي تسمح بشطبهم من سجالت اإلغاثة.

  التالية:

 مشاريع أشغال عامة كبرى: -1



 

الجئ من برناج اإلغاثة  100,000كانت البعثة تتوقع أن ينتج عن تلك المشاريع شطب ما يزيد عن 

بأن  (30/6/1950)المفوض العام لإلنروا في تقريره السنوي  . واعترف1951بحلول منتصف العام 

قاربة أكثر وحينها أدركت األونروا ضرورة تبني متنفيذ الهدف المنشود، برنامج األشغال لم ينجح في 

 مباشرة في هذا الخصوص، عبر تطبيق برنامج الدمج.

 برنامج الدمج  -2

دها على األعمال التي تؤدي إلى إعادة دمج بناء على التجربة السابقة قررت الوكالة تركيز جه

reintegration هذا السياق  بدال عن توفير فرص العمل المؤقتة في األشغال العامة. وفي ،الالجئين

يكفل "تحويل إدارة ، بما خطة لثالث سنوات تركز على مشاريع الدمج (1951)نوفمبر تبنت األونروا 

م خفض لى أن يت"، ع1952فترة ال تتعدى األول من تموز/يوليو اإلغاثة إلى الحكومات المضيفة خالل 

بعيد توقيع وقد فشل هذا البرنامج كسابقه، بيد أن األونروا أعادت إحياءه  .موازنة اإلغاثة بشكل مضطرد

(، ومشروع "مواءمة" خدماتها PIPعبر تبنيها لما سّمي حينها برنامج تطبيق السالم ) ،إتفاقات أوسلو

ول المضيفة، الذي فشل هو اآلخر، مع فشل عملية السالم في التقدم باتجاه معالجة قضايا مع خدمات الد

 الحّل النهائي، ومنها الالجئون.

 مشاريع دعم/ إكتفاء ذاتي أخرى  - -3

-small selfمنذ األيام األولى لبدء عملياتها أطلقت األونروا عدداً من مشاريع الدعم الذاتي الصغيرة 

support projects . للقروض الصغيرة لمساعدة األفراد أو  1950في العام ً إقترحت برنامجا

ولكن لم يكن مصير مشروع الدعم الذاتي أفضل من المجموعات في الوصول إلى اإلعتماد الذاتي. 

 سابقاته، لجهة عدم تحقيق النتائج المرجوة. 

أقرب  والدمج واإلكتفاء الذاتي، مجتمعة، لم تحقق سوى نجاح محدود امج األشغالوالخالصة أن بر

هناك عدة أسباب لهذ الفشل أهمها: فشل تطبيق قرارات الجمعية العامة لآلمم كان للفشل منه للنجاح. و

المتحدة المتصلة بالعودة والتعويض، والمواقف المناهضة لتلك المشاريع من قبل غالبية الالجئين، وحتى 

 .هاومات البلدان المضيفة، هذا فضالً عن ندرة الموارد المتاحة من أجل تنفيذبعض حك

 برنامج التعليم -4

. وفي 1950يعود اإلهتمام ببرامج التعليم المهني والفني إلى األيام األولى من بدء عمل األونروا العام 

أعلن المفوض العام لألونروا اهتمام الوكالة ببرامج التدريب المهني،  1950تقريره األول صيف عام 

ً عملياً، بما يؤدي إلى تحقيقهم اإلكتفاء الذاتي، جزئياً أو  وأكد ضرورة أن ينال الشباب والشابات تدريبا

ج لبرنام كانت األونروا تراهن على النتائج اإلقتصادية واإلجتماعيةكلياً. وهكذا منذ بدايات عملها 

ً برنامجفاعتبرته لتعليم، ا ً لعملية التأهيل اإلقتصادي أ ومشاريع الدمج. إالّ أن برنامج التعليم قد  تكميليا



 

فرص  حقق في الواقع العملي أهدافاً معاكسة لما كان يراد منه، بوصف التعليم رأس مال إجتماعي، وفرّ 

 ية للشعب الفلسطيني.، وحافظ على الهوية الوطنعمل لالجئين، وخاصة، في بلدان الخليج

 : عود على بدءخالصة

ال يمكن التقليل من خطورة الجهود األمريكية/اإلسرائيلة الراهنة الرامية لتصفية دور األونروا، إن من 

خالل الدعوة لدمجها في المفوضية السامية لشؤون الالجئين، وإن عن طريق ممارسات الضغوط على 

جيداً أن ليس من المجتمع الدولي من أجل تجفيف موارها. ولكن الواليات المتحدة وإسرائيل تدركان 

، ألن الجمعية العامة التي أنشأت 302/1949السهل إلغاء قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  

األونروا هي وحدها المخولة بالغاء القرار المذكور. فضالً عن أن  اإلقدام على مثل هذه الخطوة ال 

ألمريكا وإسرايل، وكل ألسبابه. ولكن  يتوافق مع رغبة غالبية الدول، بما في ذلك بعض الدول الحليفة

ربما أن أمريكا وإسرائيل تتطلعان في الحدّ األدنى إلى "شّل" األونروا و"تعطيل" دورها وتفريغ 

، لكي تلقى المصير نفسه الذي لقيته " لجنة التوفيق 302تفويضها من المضمون الذي نّص عليه القرار 

توقفت اللجنة عن عملها في البحث عن حّل  1952العام  منذ. عملياً، UNCCPالدولية بشأن فلسطين" 

الذي أنشئت في إطاره، لكنها، نظرياً، ال تزال  194دائم لمسألة الالجئين، وفق مقتضيات القرار 

 موجودة.

وأخيراً نؤكد أن نجاح المخطط األمريكي/ اإلسرائيلي ليس قدراً، إذا ما أحسنّا سبل المواجهة. وهذه 

 مسألة أخرى.


