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بعـــــد قرابـــــة نصـــــف قـــــرن مـــــن العمـــــل، تبـــــدو وكالـــــة األمم املتحـــــدة إلغاثـــــة وتشـــــغيل 

إليهـا اجلمعيـة العامـة  تفوضـ، التـي )األونـروا(يف الشـرق األدنـى  الفلسطينيينالالجئين 
، أنهـا توشـك ١٩٤٨بعد أن هُجِّروا من بيـوتهم سـنة  الفلسطينيينلألمم املتحدة مساعدة 

وكخطــــوة أُوىل، . قــــرار صــــادر عــــن األمم املتحــــدةعلــــى تقلــــيص أنشــــطتها انســــجاماً مــــع 
ستنقل الوكالة مكاتبها من فيينا، حيث مقرها الرئيسي، إىل غزة، ثم تسلم مسـؤولياتها 

وهــــذه ليســــت أول مــــرة تضــــطر فيهــــا . الفلســــطينيةيف وقــــت الحــــق إىل الســــلطة الوطنيــــة 
ا يف املــــرة األونــــروا إىل نقــــل مكاتبهــــا، علــــى الــــرغم مــــن اخــــتالف األوضــــاع حاليــــاً عنهــــ

، ومع اندالع احلرب األهلية يف لبنان على نطـاق واسـع، نقلـت ١٩٧٨ففي سنة . السابقة
األونــروا مقرهــا مــن بيــروت إىل فيينــا، بعيــداً عــن مكاتبهــا امليدانيــة يف الشــرق األوســط، 
األمــر الــذي تســبب بنشــوء مشــكالت إداريــة هائلــة، كمــا يــذكر بنيــامين شــيف، فيمــا يتعلــق 

  .املقر واملكاتب امليدانية بالتنسيق بين
العلـــوم السياســـية يف كليـــة أوبـــرلين، تأبينـــاً يف هـــذا الكتـــاب، ال يقـــدم شـــيف، أســـتاذ 

بـــل تقريـــراً موضـــوعياً عـــن إدارة املنظمـــة متعاطفـــاً معهـــا إجمـــاالً، وإن كـــان ال  ،لألونـــروا
نشــــئت أُ ذينيخلــــو مــــن انتقــــاد شــــديد لهــــا يف بعــــض املواضــــع، وعــــن حمنــــة الالجئــــين الــــ

إن الـــذين ينتقصـــون مـــن قـــدر األونـــروا كثيـــرون، ومنـــذ بـــدء حمادثـــات الســـالم . دمتهمخلـــ
ضــــعت عـــدة ســــيناريوات تهـــدف إىل االلتفــــاف ، و١٩٩١ُاخلاصـــة بالشـــرق األوســــط ســـنة 

وعلــــى ســــبيل املثــــال، مل تُــــدع األونــــروا رســــمياً إىل . تصــــفيتهاحــــول الوكالــــة، إن مل يكــــن 
م املتعـــددة األطـــراف املتعلقـــة بـــالالجئين حضـــور اجللســـة االفتتاحيـــة حملادثـــات الســـال

والـــدول  إســـرائيلوتوجـــه . ١٩٩٢مـــايو /التـــي عقـــدت يف أوتـــاوا يف أيـــارو، الفلســـطينيين
التــي تــدعمها اللــوم إىل األونــروا، متهمــة إياهــا بتســييس جتمعــات الالجئــين، بــل بإدامــة 
وضعهم كالجئين، وتقول إنه لوال األونروا لكان الالجئون، الذين يصل تعـدادهم إىل مـا 
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، قـــــد ١٩٤٨يزيـــــد علـــــى ثالثـــــة ماليـــــين نســـــمة، أي نحـــــو أربعـــــة أضـــــعاف تعـــــدادهم ســـــنة 
كمــا أن األونــروا مل تســلم مــن انتقــادات حــادة مــن . بيــة اجملــاورةاســتُوعِبوا يف الــدول العر

ون الوكالــــة يف فتــــرات الفلســــطينياجلمهــــور الــــذي أنشــــئت خلدمتــــه؛ فقــــد اتهــــم الالجئــــون 
معينة بأنها تعمل على إعادة توطينهم، وتـؤهلهم لوظـائف تسـهل هجـرتهم مـن املنـاطق 

  .احملتلة واستيعابهم يف الدول اجملاورة
نروا بمراحل عديدة تطورت خاللها مع تطـور أهـدافها، علـى الـرغم مـن لقد مرت األو

طريــق مســدود مــن حيــث تطورهــا إىل مــا هــو أبعــد "أن شــيف يــدعي أنهــا وصــلت اآلن إىل 
فكمــا يشــير شــيف، عنــدما اتضــح أن احتمــاالت عــودة الالجئــين إىل ." مــن وضــعها احلــايل

مج الالجئين يف املنطقـة مـن وطنهم أصبحت ضئيلة، انكبت على العمل البتكار طرق لد
خالل الشروع يف مشاريع اقتصادية وزراعيـة ومشـاريع للـري، وقامـت حتـى بتزويـدهم 

لكـــن هـــذه اجلهـــود، التـــي بـــذلت يف األعـــوام . بقـــروض مـــن أجـــل إقامـــة مشـــاريع صـــغيرة
، انصـــرفت جهـــود ١٩٥٧ومنـــذ ســـنة . الســـبعة األُوىل مـــن تـــاريخ الوكالـــة، آلـــت إىل الفشـــل

حتســــين شــــروط حيــــاة الالجئــــين بتــــوفير الرعايــــة الصــــحية اجملانيــــة لهــــم، األونــــروا إىل 
وتقــــديم املســــاعدة املاليــــة يف احلــــاالت املستعصــــية، وتــــوفير امللجــــأ، وبصــــورة خاصــــة 

وكانت هذه اخلدمة األخيـرة هـي التـي ميـزت . توفير التعليم اجملاين حتى الصف التاسع
مـــــن  الفلســـــطينيينيها، ومكنـــــت منتقـــــد جانـــــباألونـــــروا وأكســـــبتها االحتـــــرام، حتـــــى مـــــن 

  .املساهمة يف حتديث الشرق األوسط
منظمــــة خارجــــة علــــى "لكــــن مــــا الــــذي ســــاعد األونــــروا، التــــي يصــــفها شــــيف بأنهــــا 

جتســيد لالســتعمار مقــرون بثقافــة الوصــاية "لــألمم املتحــدة و" نشــاط فرعــي"و" املــألوف
الراميــــة إىل دمــــج  ، يف االســــتمرار طــــوال هــــذه املــــدة بعــــد إخفاقهــــا يف خططهــــا"األبويــــة

: الالجئـــين يف الـــدول املضـــيفة؟ يقـــدم شـــيف لطـــول عمـــر األونـــروا تفســـيراً متعـــدد الوجـــوه
أوالً، مع بقاء املشكلة من دون حل، ظل تفويضها ساري املفعول، وظل هناك حاجة إىل 
عملهــــا؛ ثانيــــاً، عــــدم وجــــود تقبــــل لــــدى الــــدول املضــــيفة ملشــــروع الــــدمج؛ ثالثــــاً، رفــــض 

لب قبــــول عــــودة حتــــى عــــدد حمــــدود مــــن الالجئــــين إىل وطــــنهم؛ رابعــــاً، املتصــــ إســــرائيل
تصــــميم الالجئــــين أنفســــهم علــــى رفــــض خطــــط إعــــادة التــــوطين وتفضــــيلهم العــــودة إىل 

 دباختصــار، وفقــاً لشــيف، فــإن األوضــاع علــى أرض الواقــع كانــت تســتلزم وجــو. وطــنهم
ابتــــداع منظمــــة  األونــــروا، ولــــو مل تكــــن موجــــودة لكــــان توجــــب علــــى احلكومــــات العربيــــة

  .مشابهة من أجل التعامل مع مشكلة الالجئين
خميمــاً موزعــة علــى األردن ولبنــان وســورية  ٥٩نظــراً إىل أن األونــروا مســؤولة عــن 

موظـف أغلـبهم  ٢٠.٠٠٠، وإىل أن عدد املوظفين فيهـا يبلـغ الغربية وقطاع غزة الضفةو
 ١٦٠الـدوليين البـالغ عـددهم ون املوظفين الذين يشرف عليهم ما يسمَّ الفلسطينيينمن 

مليــــون دوالر، فإنهــــا ربمــــا  ٣٥٠تبلــــغ  ١٩٩٥موظفــــاً، وميزانيتهــــا الســــنوية حتــــى ســــنة 
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لكـن خبـرة . كانت لقيت املصير نفسه الذي لقيته املنظمات األُخـرى املتعـددة اجلنسـيات
األونــــروا بالعمــــل يف أجــــواء الشــــرق األوســــط املتفجــــرة والشــــديدة التقلــــب أكســــبتها قــــدرة 

قــة علــى البقــاء واالســتمرار مــن شــأنها، يف اعتقــادي، أن تثيــر غيــرة منظمــات اإلعانــة فائ
وكانــت براجمهــا اخلاصــة بتــدريب املعلمــين والتعلــيم املهنــي والرعايــة . الدوليــة األُخــرى

ففــي ســنة . الصــحية واإلدارة قــد زودت الالجئــين بمهــارات كــانوا يف أمــسّ حاجــة إليهــا
نمـوذج مثـايل للعـامل الثالـث "اجمهـا املبتكـرة بأنهـا ، وصف أحد سكان القـدس بر١٩٨٦

لـى نتــائج عويحصـل التالميـذ الـذين يدرسـون يف مـدارس األونـروا عـادة  .)٦٢ ص" (كلـه
. أفضل كثيـراً مـن نتـائج التالميـذ الـذين يدرسـون يف املـدارس احلكوميـة للـدول املضـيفة

تنتهـــي عنـــد الصـــف التاســـع، واملشـــكلة بالنســـبة إىل األونـــروا هـــي أن دورتهـــا التعليميـــة 
لكن النجـاح األهـم . ويضطر التالميذ بعد ذلك إىل االنتقال إىل املدارس الثانوية احمللية

واألبــرز لألونــروا يتمثــل يف قــدرتها علــى تقــديم املســاعدة للماليــين مــن الالجئــين الــذين 
  .يعيشون يف بيئات غير ودية

ة واملاليـة، ويبـين كيـف أن يتحدث شيف بالتفصيل عن جناحـات األونـروا السياسـي
األونروا، املـال واخلبـرة، كانـا حمـط غيـرة الـدول املضـيفة، التـي تطـورت نظرتهـا  يْمورد

ويبــين الكاتــب . إىل الوكالــة مــن العــداء إىل االحتــرام املتولــد مــن اإلقــرار بجــدارة اإلجنــاز
صــاً أصــبح نقمــة ونعمــة يف آن واحــد، وخصوالتحريــر الفلســطينية  منظمــةكيــف أن قيــام 

نقمة، ألنها سيَّست اخمليمات ومدرسي األونـروا احملليـين، الـذين كـانوا : ١٩٦٩بعد سنة 
، مهــــددة بــــذلك الطــــابع غيــــر السياســــي لألونــــروا يف الــــدول الفلســــطينيينيف الغالــــب مــــن 

ويف . املضيفة؛ ونعمة، ألنها ضغطت على احلكومات العربية لتأمين دعم مايل للوكالـة
وفيمــا يلــي كيفيــة وصــف . عمــل املنظمــة حمــط إعجــاب األونــرواأي حــال، مل يكــن أســلوب 

عندما : "وممثل للوكالةالتحرير  منظمةشيف حلوار عجيب دار ذات مرة بين مسؤول يف 
يف سـورية لالحتجـاج علـى التحرير الفلسـطينية  منظمةقابل ممثل لألونروا مسؤوالً عن 

، رد الفلســـطينيةلقضـــية تهـــم منشـــورة يف الصـــحف فحواهـــا أن الوكالـــة تســـعى لتصـــفية ا
!" أن ذلـك كـان جـزءاً مـن اسـتراتيجيا بعيـدة املـدى ملسـاعدة الوكالـة الفلسطينياملسؤول 

وما يمكن استخالصـه مـن هـذا الكـالم هـو أن إخافـة احلكومـات العربيـة مـن ). ١٢٩ ص(
إمكانــات تفكيــك األونــروا وتــوطين الالجئــين هــي وحــدها الكفيلــة بــدفع هــذه احلكومــات 

  .املساعدة املالية لضمان استمرار الوكالة يف عملها إىل تقديم
فعلى سـبيل املثـال، يبـين شـيف كيـف أن . ومل تسلم األونروا من تقويمات نقدية لها

ومــن . نظــام تــدوين احلســابات الســري لألونــروا مــال إىل تضــخيم أعبــاء الوكالــة املاليــة
ويشـير شـيف إىل أن . زماتالغريب أنها، مع ذلك، كانت تتدبر أمورها جيداً يف أوقات األ

، وبـــدء االنتفاضـــة بعـــد عـــدة أعـــوام، رفعـــا مســـتوى ١٩٨٢للبنـــان ســـنة  اإلســـرائيليالغـــزو 
، األمــــر الــــذي أدى إىل زيــــادة الــــدعم املــــايل الفلســــطينيينتعــــاطف اجملتمــــع الــــدويل مــــع 
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ســبتمبر /ين يف أيلــولاإلســرائيليو الفلســطينيينلكــن توقيــع اتفــاق أوســلو بــين . للوكالــة
ومــا يجــرى مــن تطبيــع للعالقــات بــين الطــرفين، قــد يكونــان، كمــا يــذكر شــيف يف  ١٩٩٣

  .ملحق الكتاب، نذير شؤم فيما يتعلق بتمويل األونروا يف املستقبل
اعتقــــادي، مــــن نصــــيب كانــــت تعليقــــات شــــيف األشــــد قســــوة، والدقيقــــة جــــداً بحســــب 

ــــت الوكالــــة، التــــي. الثقافــــة االســــتعمارية للوكالــــة أدارهــــا يف األصــــل  فمنــــذ البدايــــة، تبنّ
بريطــانيون وأميركيــون وبيروقراطيــون أوروبيــون آخــرون، موقفــاً فوقيــاً جتــاه موظفيهــا 

وكــــان ذلــــك أكثــــر مــــا يكــــون وضــــوحاً يف املعاملــــة التفضــــيلية التــــي منحـــــت . احملليــــين
، والتـي "ملـوك األونـروا غيـر املتـوجين"للموظفين الدوليين فيها، الذين يطلق عليهم لقب 

وارق هائلة يف الرواتب، وإغـراءات ماليـة أُخـرى تشـمل السـكن، ومشـتريات انطوت على ف
معفــاة مــن الضــرائب، وامتيــازات أُخــرى، باإلضــافة إىل املكانــة والنفــوذ املــرافقين كــون 

وبــــــال شــــــك، ســــــبّب هــــــذا شــــــعوراً باالســــــتياء لــــــدى املــــــوظفين ". موظفــــــاً دوليــــــاً"صــــــاحبها 
شيء، إذ كانوا هم أنفسهم الجئـين معتمـدين ، لكن مل يكن يف إمكانهم فعل الفلسطينيين

وفيمـــــا يلـــــي كيفيـــــة وصـــــف شـــــيف للعالقـــــة بـــــين الوكالـــــة . علـــــى الوكالـــــة يف معيشـــــتهم
االســـــــتعمار "وموظفيهـــــــا احملليـــــــين يف املقطـــــــع األول مـــــــن الفصـــــــل الســـــــادس، املعنْـــــــون 

لقــــد صــــب البيروقراطيــــون البريطــــانيون واألميركيــــون واألوروبيــــون، طبعــــاً، ": "املتبقــــي
كلية األونروا يف قالب مكون من السبيكة االستعمارية املتينة إياها، وخلطة أوضاع هي

وأثبتــت . الالجئــين املعــدمين، وبنيــة الوكالــة الهرميــة، ونظــرة قادتهــا األبويــة املتعطفــة
وعنـــــدما حتطـــــم القالـــــب يف . الروحيـــــة االســـــتعمارية يف الوكالـــــة قـــــدرتها علـــــى الصـــــمود

يف الوكالـــة والنشـــاط السياســـي، وبـــدالً مـــن أن يـــتم وضـــع النهايـــة بفعـــل القـــوة العاملـــة 
هيكليـــة أقـــرب إىل املســـاواة، جـــرى تعزيـــز التراتـــب الهرمـــي وتخفـــيض مكانـــة املـــوظفين 

  ).١٣٨ ص" (احملليين
، قبـــل االنتفاضـــة إســـرائيليكـــرس الكاتـــب فصـــلين ملناقشـــة العالقـــة بـــين األونـــروا و

ة لتلـك التـي تتبعهـا الـدول املضـيفة تتصـل بالوكالـة بطـرق مشـابه إسـرائيلإن . وخاللها
األُخرى، وقد تدخلت يف قرارات املـوظفين، وجتاهلـت احلصـانة التـي تتمتـع بهـا كوكالـة 
تابعـــة لـــألمم املتحـــدة، واتهمـــت الوكالـــة بـــالتورط يف العمـــل السياســـي، واعتبـــرت نظـــام 

 ، ورفضــــت تطبيــــق الفقــــرةســــرائيلاملــــدارس أرضــــاً خصــــبة لتنشــــئة األنشــــطة املعاديــــة إل
 ، ومــا شــابه ذلــك، إالّالفلســطينيينالرابعــة مــن ميثــاق جنيــف الداعيــة إىل حمايــة الســكان 

وكـــان مـــن . إن األونـــروا حافظـــت علـــى موقعهـــا، ودافعـــت عـــن الالجئـــين بأقصـــى طاقتهـــا
غيـــر احملســـوبة أن قامـــت الوكالـــة بتوســـيع جمـــال أنشـــطتها  اإلســـرائيليةنتـــائج املواقـــف 

، لفلســـطينيينوفير احلمايـــة اجلســـدية والقانونيـــة لوتطـــوير سياســـاتها، وذلـــك مـــن أجـــل تـــ
وهكذا وسـعت الوكالـة ". احلماية بواسطة اإلعالم"باإلضافة إىل املساعدة االقتصادية و

دورهــــا بتســــهيل وصــــول اإلعــــالم العــــاملي إىل املنــــاطق احملتلــــة، ودفاعهــــا عــــن حقــــوق 
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ضــــة، أضــــافت إىل وخــــالل االنتفا. اإلنســــان، وتــــوفير املســــاعدة املوقتــــة لغيــــر الالجئــــين
موظفيها الدوليين يف الساحة فئة جديدة من املوظفين تدعى مـوظفي شـؤون الالجئـين، 

خــــرق حقــــوق اإلنســــان، (جتولــــت يف املنــــاطق ورصــــدت عــــن قــــرب الوضــــع علــــى األرض 
، وأصبحت مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة إىل الصحافيين )احلاجات اللوجستية، إلخ

ت مـذكرة للوكالـة عمـل مـوظفي شـؤون الالجئـين بأنـه يهـدف وقد وصف. واإلدارة املدنية
وعنـــدما اتســـع دور الوكالـــة، ." ضـــمان تـــوفير درجـــة مـــن احلمايـــة الســـلبية لالجئـــين"إىل 

. وجـــدت نفســـها متورطـــة يف معركـــة بيروقراطيـــة مـــع اإلدارة املدنيـــة علـــى نحـــو متزايـــد
ة املدنيـــة مـــن جتـــاوز وهكـــذا، عنـــدما أنشـــأت الوكالـــة نظـــام احلمايـــة اجلديـــد، شـــكت اإلدار

وبــدا أن املــديرين امليــدانيين واملفــوض العــام كــانوا يســتمتعون بتــرداد "الوكالــة دورهــا، 
ين علــى اإلســرائيليفقــد حثــوا : ين مــرات عديــدة مــن قبــلاإلســرائيليمــا كــانوا ســمعوه مــن 

التحقق من معلوماتهم، ثم رفع شكاويهم إىل الوكالة، ووعدوا بـأن يحققـوا فيهـا، تمامـاً 
" مـــــا كانـــــت اإلدارة املدنيـــــة تعـــــد الوكالـــــة بـــــأن تفعـــــل ذلـــــك يف كثيـــــر مـــــن املناســـــباتك
لقــد وجــدت اإلدارة املدنيــة، يف مســتوى معــين، الوكالــة نــداً لهــا، وهــو شــيء ). ٢٥٤ ص(

وقــــــد وجــــــد املراجــــــع الكتــــــاب مآلنــــــاً . احلاليــــــة الفلســــــطينيةيصــــــعب قولــــــه عــــــن الســــــلطة 
من املؤسف أن شيف مل يتمكن من زيـارة  باملالحظات التي تنم عن بصيرة نافذة، لكن
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