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  مالحظات يف شأن

  ١٩٩٧-١٩٩٦تقرير املفوض العام لألونروا 

  سليمان الدباغ

  

  مقدمة
التقارير السنوية للمفوض العام لألونروا تتمتع بدرجة متزايدة من باتت   

االهتمام من املهتمين بالشأن الفلسطيني عامة وبقضية الالجئين الفلسطينيين 
لومات شاملة عن أكثر من نصف خاصة، ال ألن هذه التقارير توفر معطيات ومع

الشعب الفلسطيني فقط، بل ألنها أيضاً تكاد تكون الوثائق الرسمية الوحيدة املتوافرة 
بانتظام والتي تعامل أوضاع الالجئين يف أغلبية أماكن وجودهم. ولذا فهي تشكل 

وثائق غاية يف األهمية لرصد أوضاع الالجئين الفلسطينيين ومتابعتها. إضافة إىل 
ن للتقارير مرجعيتها الدولية بحكم الدور الذي تؤديه الدول األوروبية، وخصوصاً أ

الواليات املتحدة، يف رسم سياسات األونروا وكون األخيرة أيضاً املساهم املايل األول 
  يف ميزانية األونروا.

وهكذا فإن خلفية تقرير املفوض العام تعكس، يف الغالب (يف األعوام الستة   
اإلسرائيلية، وال سيما أن األونروا  –مسار العملية التفاوضية الفلسطينية  األخيرة)،

باتت أحد األطراف املشاركة يف املفاوضات املتعددة األطراف، وبات يستعان بها 
كوكيل للدول املانحة لدى السلطة الفلسطينية يف قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة 

ى صعيد الالجئين طوال األعوام اخلمسين إىل الدور التاريخي الذي اضطلعت به عل
  .١٩٤٩ديسمبر رمة منذ تأسيسها يف كانون األول/املنص

  األونروا ومآزق التسوية
يف مقدمة تقريره، أمام مسألتين رئيسيتين  يضعنا املفوض العام مباشرة،  

تبرزان املآزق والتحديات التي تواجه األونروا: تمثل األوىل منهما "حالة اإلفالس 
قني" التي وصلت إليها األونروا، إذ باتت عاجز عن تسديد الكثير من التزاماتها الت

                                                            

  .سورة م    احث فلسطیني مق
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املالية، وتبخر رأس مالها املتداول نتيجة العجز املتراكم، بالترافق مع مشكلة حادة 
ألونروا تماماً، يف يف توفر السيولة النقدية، األمر الذي كاد يؤدي إىل توقف عمليات ا

، لو مل يجر تدخل يف آخر حلظة (من الدول املانحة) حال ١٩٩٦أكتوبر تشرين األول/
  دون هذه الكارثة.

أمّا املسألة الثانية، فهي التعثر امللحوظ يف مسارات عملية التسوية يف  -  
 اإلسرائيلية، –الشرق األوسط، الذي ترافق مع تراجع حاد يف العالقات الفلسطينية 

الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، األمر  وتزايد االصطدامات وحوادث العنف يف الضفة
الذي جعل املفوض العام يصل إىل استنتاج أساسي مفاده "أن عملية السالم تمر 

بأزمة حادة... فإن [وهذا هو املهم] إمكانية التوصل إىل حل ملشكلة الالجئين 
 الفلسطينيين، كما بدت يف اتفاقات سباقة بين الفرقاء، ومعها اإلتمام النهائي ملهمة

باعتبارها  ٢٠٠٠الوكالة، أصبحت أبعد من ذي قبل." ويعني باجلملة األخيرة سنة 
السنة التي يفترض التوصل فيها إىل تسوية دائمة كما جاء يف وثيقة إعالن املبادئ 

. وبذلك تتراجع الوكالة عن نتائج ١٩٩٣اإلسرائيلي يف خريف سنة  –الفلسطيني 
املانحة واألونروا)، الذي حدد السقف الزمني  (للدول ١٩٩٤اجتماع عمان الشهير، سنة 

لوالية الوكالة بخمسة أعوام فقط، والذي رسم اجتاهات استراتيجية جديدة يف عمل 
األونروا، وأبرزها خطط املواءمة، وربما يضمن تسليم اخلدمات إىل الدول املضيفة 

م، طبيق السالوالسلطة الفلسطينية، ونقل مقر األونروا إىل غزة، واستحداث برنامج ت
ع وترافق م وتطبيق استراتيجيات جديدة يف التربية والصحة واخلدمات االجتماعية.

ذلك كله حتول سخاء الدول املانحة واملتبرعة من الصندوق العام للوكالة إىل برنامج 
  تطبيق السالم!!

إن اعتراف املفوض العام الصريح بأن حل قضية الالجئين ما زال بعيد  -  
ه إىل نتيجة مباشرة تناقض نتائج اجتماع عمان املذكور خلصها على املنال دفع

النحو التايل: إن استمرار الوكالة واستمرار خدماتها ال يزاالن مطلبين ملحين، وإن أي 
تقليص لهذه اخلدمات ليس مبرراً إنسانياً، وال يمكن تبريره يف اإلطار السياسي، معلالً 

، بنشوء "خماوف حقيقية بين الالجئين من احتمال ذلك، إضافة إىل تعثر عملية السالم
تصفية الوكالة قبل التوصل إىل حل ملشكلة الالجئين طبقاً لقرارات األمم املتحدة ذات 

الصلة"، ومؤكداً أن "أي تقليص يف خدمات الوكالة [يصبح] بمثابة رسالة سلبية إىل 
تمع الدويل بعملية الالجئين وغيرهم من األطراف يف املنطقة حول مدى التزام اجمل
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السالم وإيجاد حل ملشكلة الالجئين، ويبدو استباقاً ملفاوضات الوضع النهائي حول 
  مسألة الالجئين."

إن االقتباس األخير غاية يف األهمية، وكنا قد حذرنا سابقاً من أن هذا هو   
 بادئاملوقف الفعلي من مسألة الالجئين كما جرى معاجلتها يف إطار اتفاق إعالن امل

اإلسرائيلي. ثم يعود املفوض العام هانسن، فيؤكد حقيقة ثانية جَهَدَ  –الفلسطيني 
املفوض السابق، ألتر تركمان، يف نفيها، وهي: تورط الوكالة يف جمريات العملية 

التسووية اجلارية، حين يقول: "ومع أن األونروا مل تكن طرفاً يف حل النزاع، فإن 
لعملية ونتائجها بشكل وثيق." ويستخلص، من هذا، "أن الوقت الوكالة... ارتبطت بهذه ا

الذي تمر فيه عملية السالم بمرحلة دقيقة، هو الوقت األنسب بالتحديد، إلعادة تعزيز 
  دور األونروا كعامل استقرار يف تفرة من الغموض والتغيير."

ا من إننا نتفق مع املفوض العام على أهمية استمرار قيام الوكالة بمهماته -
دون أي تقليص لبراجمها، لكن استناداً إىل حيثيات ودوافع أُخرى أبرزها: إن استمرار 

األونروا هو رمز الستمرار مسؤولية اجملتمع الدويل عن حمنة الالجئين، والستمرار 
حتمل مسؤولياتهم حتى حل قضية الالجئين وفقاً ملا أقره اجملتمع الدويل نفسه 

ذات الصلة). ونختلف معه يف تفسير وصول الالجئين (قرارات الشرعية الدولية 
الفلسطينيين إىل درجة ولّدت خماوف من أن ما يجري هو استباق ملفاوضات الوضع 

نهائي، وتأكيداً لذلك نحيله على نصوص وثيقة إعالن املبادئ التي أرجأت مسألة ال
 –ة الفلسطينيالالجئين إىل ما بعد نهاية الفترة االنتقالية على صعيد املفاوضات 

اإلسرائيلية، وحولتها إىل قضية ثنائية مع كل من الدول املضيفة (اتفاقية وادي 
عربة)، وإىل قضية حمض إنسانية يف إطار املفاوضات املتعددة األطراف والتي مل 

يتبق من كل جلانها سوى جلنة الالجئين. باختصار: إن جممل العملية التفاوضية قد 
 مستقبل جمهول، وهو ما يفسر القلق واخملاوف والتحركات رحّل املوضوع برمته إىل

املتنوعة يف أوساط الالجئين، وبداللة أن تقدم مسار التسوية مل يؤد إىل ارتقاء 
أوضاع األونروا، وإنما انعكس الوضع التفاوضي سلباً، يف احلالتين، على جمتمعات 

، بحكم أن برنامج تطبيق الالجئين (باستثناء قطاع غزة يف األعوام األربعة األوىل
من موارده يف غزة ألسباب معروفة). وعدا  ٪٥٠السالم صبّ كل إمكاناته وأكثر من 

، والنتيجة ٪٥٠القطاع، فقد انخفضت نسبة اخلدمات التي تقدمها األونروا أكثر من 
هي أن جمتمعات الالجئين تدفع الثمن يف حال تقدم التسوية ويف حال تعثرها أيضاً، 
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مصدر القلق احلقيقي يف أوساطهم. أّما فيها يتعلق بمسألة العجز املايل التي وهذا هو 
  أثارها تقرير املفوض العام فنالحظ التايل:

  اجلديدة واملتجددة (املأزق املايل) –املعضلة القديمة 
يطلق عليه املأزق املايل لألونروا ليس حالة طارئة أو مستجدة يف سياق  إن ما

طاملا كان االبتزاز املايل إحدى الوسائل الرئيسية للضغط على أدائها لبراجمها، فل
الشعب الفلسطيني ومؤسساته، سواء جلهة جره (أو جلر أطراف منه) إىل طاولة 
املفاوضات وفقاً ألسس دون احلدود الدنيا الوطنية، أو للضغط على املفاوض 

ي، يف الفلسطين الفلسطيني بغية استدراج مزيد من التنازالت، أو للضغط على الشعب
لقمة عيشه وصحة أبنائه وتربيتهم، لدفعه إىل القبول بالواقع الذي يُعمل على تمريره. 

، من ١٩٩٧ – ١٩٩٦وغير خافٍ على أحد أن هذه الضغوط سُلّطت، وحتديداً يف عام 
إسرائيل عبر تعميم اإلغالقات واحلصار االقتصادي وتوسيعهما، وعبر الواليات 

من نفوذ على األونروا، وهو ما أوصل األونروا إىل حالة مل تصل املتحدة بما تملكه 
إليها من قبل، أي حالة اإلفالس التقني، وخالصتها: استهالك االحتياط النقدي ورأس 
املال املتداول (بعد أن جرى مد اليد إليهما يف األعوام املاضية)؛ عجز تراكمي لبعض 

ن برمج الصحة، وخصوصاً يف لبنان، احلسابات املمولة من خارج امليزانية (عدد م
  وبعض املشاريع احملدثة يف إطار برنامج تطبيق السالم، مثل مستشفى غزة).

  ويردّ التقرير هذا الوضع إىل عدة أسباب أبرزها:
نقص كبير يف التمويل، بمعنى أن التبرعات النقدية غير كافية لتغطية  -

 نفقات البرامج العادية.
ات، إذ إن بعضها يصل يف نهاية العام األمر سوء يف توقيت دفع التبرع -

الذي يجعلها أكثر عرضة لتقلبات صرف العملة (بلغت خسائر الصرف لسنة 
ماليين دوالر. ونضيف سبباً ثالثاً ورئيسياً  ١٠، على سبيل املثال، ١٩٩٧

هو أن التبرعات، وبالتايل امليزانيات، ال تأخذ بعين االعتبار الزيادة 
 ونسب التضخم السنوية). الطبيعية للسكان،

هي امليزانية األكثر  ١٩٩٧إن ما سبق جعل ميزانية األونروا لسنة  -
، على الرغم من أن عدد الالجئين املسجلين ١٩٩١انخفاضاً منذ سنة 

، كما هو موضح ٪٣٦(كشوف األونروا) قد ارتفع يف الفترة نفسها بنسبة 
 .٧٧، ص ١يف اجلدول رقم 
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خالل الفترة نفسها واعتمدنا احلد األدنى  السنوية وإذا أخذنا معدالت التضخم
سنوياً، فإن هذا يجعلنا نصل إىل استنتاج مفاده أن انخفاض نسبة اخلدمات  ٪٣لها 

عما كانت عليه  ٪٥٠التي قدمت إىل الالجئين يف األعوام الستة املاضية وصل إىل 
التقرير هذا، وإنما (أي منذ انطالقة مسيرة التسوية). وال ينكر  ١٩٩١احلال يف سنة 

، حيث يذكر التقرير بالنص: ٨، ص ٨يطرحه بطريقة أُخرى، وذلك يف الفقرة رقم 
"يتضح األثر التراكمي لنقص التمويل والتدابير التقشفية على برامج الوكالة من خالل 

يف املئة يف معدل النفقات على الالجىء الواحد خالل السنوات  ٢٩االنخفاض بنسبة 
 ٧٨٬٢إىل  ١٩٩٢دوالرات يف عام  ١١٠٬٤ية [أربع سنوات فقط]، أي من األربع املاض

، دون أن نأخذ يف احلسبان آثار التضخم املايل." وهو ما يجعل ١٩٩٦دوالراً يف عام 
، أقرب إىل احلقيقة والواقع, وينبغي لنا كي نصل إىل ٪٥٠النسبة التي طرحناها، أي 

 ترة نفسها أن نضيف: نتائج حرب اخلليجحقيقة معاناة الالجئين الفلسطينيين يف الف
الثاين وانعكاسها على أكثر من نصف مليون نسمة كانوا يعملون يف الكويت وفقدوا 

أعمالهم؛ الوضع املايل ملنظمة التحرير الفلسطينية وحتللها من الكثير من التزاماتها 
ة يف إلسرائيليحيال الالجئين؛ األزمات االقتصادية املتالحقة يف املنطقة؛ السياسات ا

قطاع غزة والضفة الغربية (ساهمت اإلغالقات املتكررة والطويلة، والتضييق 
عما كانت  ٪٥٠االقتصادي اإلسرائيلي، يف خفض نصيل الفرد من الدخل القومي إىل 

عليه احلال عشية انطالق مفاوضات مدريد)، كي ندرك حجم الضغط واالبتزاز اللذين 
  على الشعب الفلسطيني، والالجئين منه بصورة خاصة.يمارسان 

  نتائج التقليص املايل واجتاهاته
يف معرض احلديث عن األزمة املالية لألونروا، أنه  طرح تقرير العام املاضي،  

ما مل يُحل العجز يف امليزانية فإن الوكالة ستجد نفسها مرغمة على إلغاء خدمات 
ىل احلدود الدنيا، أو تخفيض نوعية هذه اخلدمات. بكاملها، أو تقليص هذه اخلدمات إ

أمّا تقرير هذا العام فقد تضمن احلاالت الثالث جمتمعة. ويف التطبيق شملت إجراءات 
مليون دوالر  ٧٦٬٥مليون دوالر طالبت مباشرة البرامج األساسية، و ٧٢٬٢التقليص 

  شملت برامج العاملين واخلدمات املشتركة والتشغيلية.
  جراءات التقليص يف البرامج األساسية كما يلي:توزعت إ  
  ؛٪٢١مليون دوالر على برنامج التعليم، أي تقليص بنسبة  ٣٠٬٦  
  ؛٪٤٢مليون دوالر على برنامج الصحة، أي تقليص بنسبة  ٢٠٬١  
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مليون دوالر على برنامج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية، أي تقليص  ٢١٬٥  
  .٪٨٣بنسبة       
من  ٨٨، ص ١٢يف اجلدول رقم  ١٩٩٦النفقات الفعلية لسنة  استناداً إىل بند  

التقرير، حيث برزت هذه التخفيضات يف اجلدول املذكور موزعة على بنود امليزانية 
بأكملها، فلم يتضح حجمها الفعلي، يف حين أُجملت يف امللحق املرفق بالتقرير يف 

  .١٣ – ١٢، ص ٢١الفقرة 
يون دوالر إلغاء تعويضات نهاية اخلدمة، مل ٢٥٬٤إضافة إىل ما سبق، هناك   

مليون دوالر للخدمات  ١٥٬١وهو ما سيعني تغطيتها من بنود البرنامج األُخرى، و
مليون دوالر للخدمات املشتركة، فضالً عن مبلغ غير حمدد يشمل  ٣١التشغيلية، و

  تقليصات على الصيانة.
واقع، من نتائج كي يجب أن نأخذ هذه التقليصات بما جنم عنها، على أرض ال  

  ندرك خطورتها، وال سيما تلك التي طالب البرامج األساسية:

  التعليم: طال تأثير التقليصات
تنفيذ فتح صف السنة العاشرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة،  تأجيل -

، إىل العام ١٩٩٤ – ١٩٩٣والذي كان يجب أن يُفتح منذ العام الدراسي 
 لثالث؛الدراسي القادم، وهو التأجيل ا

استئجار أبنية غير مصممة أصالً كمدارس الستيعاب التالميذ اجلدد بدالً  -
 من بناء مدارس نظامية؛

من جمموع  ٪٧٤٬٥توسيع نظام العمل بالفترتين لتصل نسبته إىل  -
 املدارس؛

وقف توظيف معلمين جدد، األمر الذي أدى إىل زيادة عدد التالميذ الصف  -
اس تعاقدي (ملدة عام أو عامين)، وبراتب الواحد واستخدام معلمين على أس

 شهري أدنى؛
 ضعف صيانة املباين املدرسية؛ -
 وقف ترقية معلمي املرحلة االبتدائية احلائزين الشهادة اجلامعية األوىل. -

  ويف جمال التدريب املهني:
 مل يجر جتهيز مراكز التدريب باملستوى املطلوب أو صيانة مرافقها؛ -
 ريبية جديدة ملواكبة حاجة سوق العمل؛مل يجر استحداث دورات تد -
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 انخفاض نسبة املوجهين التربويين بالنسبة إىل عدد املعلمين. -

  الصحة: وهي املشكلة األكبر والتي تبدّت من خالل
من تكلفة الفحوص الطبية  ٪٧٠ - ٪٥٠حتميل الالجئين مسؤولية تغطية  -

 املتخصصة والطراف الصناعية؛
 ١٠٠الطبيب الواحد إىل ما يزيد على  ارتفاع معدل العبء اليومي على -

 استشارة؛
التهديد بإنهاء خدمات الصحة العائلية إذا مل يجر جتديد االتفاقية املعقودة  -

 مع اجلماعة األوروبية (وهي تبرع من خارج امليزانية)، وخصوصاً للبنان؛
التهديد بتخفيض مستوى اخلدمات الصحية الراهنة يف لبنان إذا مل تتوفر  -

 ا تبرعات من خارج امليزانية.لألونرو

الوكالة أكثر يف جماالت اإلغاثة واخلدمات التشغيلية وغيرها التي  ولن تتوسع
  ستترك انعكاساتها أيضاً على البرامج األساسية.

إن ما سبق، على خطورته، هو الراهن فقط. أمّا األعوان القادمة فستشهد  -  
انية الصفر للسنوات ميزهي  ١٩٩٧ مزيداً من التدهور، إذا اعتُبرت ميزانية سنة

بمعنى اعتماد امليزانية نفسها من دون أي زيادات. باإلضافة إىل ما ذكرناه  القادمة،
، فإننا ٪٥٠وصلت نسبتها إىل  ١٩٩٦من انخفاض يف نسبة اخلدمات حتى سنة 

سنتوصل إىل استنتاج ال نرغب يف الوصل إليه؛ فمع ازدياد عدد السكان وارتفاع 
لتضخم ستصبح خدمات الوكالة لألعوام اخلمسة القادمة خدمات رمزية. معدالت ا

وهذا يتناقض مع ما وصل إليه املفوض العام من أهمية احلفاظ على الوكالة من دون 
أي تقليص. وال ندري كيف ستحافظ األونروا على نفسها من دون تقليص خدماتها مع 

  استمرار الشروط السابقة املذكورة.
الذي يفسر زيادة اهتمام جمتمعات الالجئين بنشاطات الوكالة  إن ما سبق هو  

ومراقبة أدائها عن كثب وبرز اهتمام جدي، يف العامين األخيرين، بتنظيم الندوات 
والدراسات والكتابة عن هذا املوضوع يف الصحافة، ترافق مع نشاط ملحوظ 

ان اخمليمات يف لتجمعات الالجئين من أجل تنظيم نفسها، مثلما برز عبر تأليف جل
خميمات غزة والضفة الغربية واألردن، وأنماط أُخرى يف سورية ولبنان، ويف 

التحركات اجلماهيرية التي أخذت طابعاً جماهيرياً متسعاً يف األشهر األخيرة، وهو 
  مرشح لالتساع واالنتظام والتنوع يف األيام القادمة.
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  أخيراً: برنامج تطبيق السالم
بهدف إبراز حماسن السالم  ١٩٩٣أكتوبر مج يف تشرين األول/اأُطلق هذا البرن  

 ٢٦٬٩مليون دوالر، منها  ٢١٩٬٥جملتمعات الالجئين. ورصد له، منذ ذلك الوقت، 
. وقد توجه اهتمام البرنامج نحو قطاع غزة، يف الدرجة ١٩٩٦مليون دوالر فقط لسنة 
قات غير مكررة طالت من إجمايل املبلغ على شكل نف ٪٥٠األوىل، حيث أُنفق نحو 

البنى واملؤسسات التحتية. ويبدو من معاجلة املفوض العام لهذا البرنامج أنه بات 
يعتقد أن البرنامج استنفد أغراضه، ويعزو هذا إىل انخفاض كبير وملحوظ يف 

التبرعات والتعهدات للعام يف قيد الدرس قياساً باألعوام السابقة، ليصل إىل استنتاج 
تمويل للبرنامج قد بلغ ذروته"، وأن البرنامج سينتقل إىل التركيز على مفاده "أن ال

"إتمام املشاريع املمولة"؛ وهو ما يعني، وبوضوح، إضافة أعباء جديدة على الصندوق 
بفعل تكلفة وتشغيل وصيانة املؤسسات واملشاريع واخلدمات التي  العام لألونروا

يضاعف من حدة املشكالت والصعوبات أقيمت يف إطار برنامج تطبيق السالم، كما س
املالية لألونروا. وبديهي أن املوقف من البرنامج هو انعكاس دقيق ملا آلت إليه 

  التسوية!!

  أخيراً 
واقع األونروا على خلفية  -ما هي أفضل السبل للتعامل مع هذا الواقع؟   

ة ؤسسة الدوليمشكالتها املالية والسياسية (تعثر التسوية)، وضمان عدم إنهاء هذه امل
أو تقليص خدماتها، وبما ينعكس سلباً، اقتصادياً واجتماعيًا وتربوياً وصحياً، 

وإضافة إىل كل هذا سياسياً، على جمتمعات الالجئين، باعتبار قضية الالجئين قضية 
  أساسية لكل الشعب الفلسطيني.

من ) إن ما سبق ذكره يملي على كل اجلهات املسؤولة عن ملف الالجئين ١(  
ممثلي الالجئين (جلان خميمات؛ جلان الجئين على املستوى الوطني؛ قوى؛ فصائل؛ 

مؤسسات؛ جهات رسمية فلسطينية)، والدول املضيفة (وال سيما اجلهات املعنية فيها 
بامللف) إعادة نظر شاملة يف نمط وشكل التعامل مع هذه املؤسسة الدولية، ال 

ية األبرز عن ضمان حياة الئقة لالجئين باعتبارها اجلهة التي تتحمل املسؤول
الفلسطينيين فقط، بل باعتبارها أيضاً رمزاً ملسؤولية اجملتمع الدويل بأسره عن 

مأساة الالجئين الفلسطينيين إىل أن حتُل قضيتهم حالً عادالً يف إطار قرارات الشرعية 
العامة لألمم  الدولية املعنية بهم، والعمل على إيجاد الوسائل على مستوى اجلمعية
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املتحدة إليجاد حل دائم لتمويل األونروا يخرجها من دائرة التبعية للتبرعات 
  املباشرة، ويحمّل اجملتمع الدويل ككل هذه املسؤولية.

) إيجاد األطر املالئمة القادرة على التعامل مع ملف األونروا بصورة شاملة. ٢(  
لألونروا فحريّ أن يكون ذلك ممكناً وإذا كان ذلك يجري يف إطار اللجنة االستشارية 

بين األطراف الفلسطينية والعربية املعنية بهذا الشأن، بمعنى إيجاد إطار عربي 
فلسطيني يسعى لبلورة تصور ورؤية موحدين فيما يخص أساليب التعامل مع هذا 

امللف. وهذا ال يتناقض مع مؤتمر املشرفين املنبثق من جامعة الدول العربية، وإنما 
  و تطوير أكثر جدية لهذا املوضوع.ه

) آن لألطر الفلسطينية الرسمية والشعبية أن تستحدث جهات وهيئات تعنى ٣(  
بمتابعة ملف األونروا والالجئين، ووضع األبحاث والدراسات واملقترحات أمام 

 والالجئين) ما يستحقه منالقيادات السياسية املعنية، وبما يكفل لهذا امللف (األونروا 
  تمام.اه

) من املهم توحيد اجلهد الوطني يف كل ساحة بما يكفل التوصل إىل تفاهم ٤(
  بشأن ملف األونروا، بحيث يشمل، ما أمكن، أوسع تمثيل للقوى والفعاليات.

) أهمية نشر املعلومات وتعميمها وإيجاد آليات تضمن تزويد األطراف ٥(
ا، وإيالء أهمية كبيرة للنشر املذكورة كل ما يمس نشاط األونروا وما يتصل بشؤونه

والكتابة وتنظيم الندوات والدراسات ونشرها على نطاق واسع، والدخول على كل 
  اجلهات الدولية التي تعنى بهذا امللف بجهود منظمة ورؤى ومطالب حمددة وموحدة.

) إن املفصل األهم للعناوين السابقة يتوقف، إىل حد كبير، على جهود ٦(
يين أنفسهم يف تنظيم أنفسهم وحمل قضيتهم واملبادرة إىل إثارة الالجئين الفلسطين

االهتمام بها على الصعد املتعددة. وهنا فإن الكثير من املبادرات، وهي كثيرة على 
هذا الصعيد، مل يتمكن من االستمرار ألسباب متعددة، إال إن هذا ال يعني أن هذا الهدف 

واحملاوالت وجناح بعضها (بعض مؤتمرات  مل يعد قائماً، بداللة استمرار املبادرات
اخمليمات يف الضفة الغربية مثالً). إن ما سبق يؤكد ضرورة توحيد جهود اجلميع 

للوصول إىل تأليف جلان على مستوى القطر ترتبط من خالل عالقات تنسيقية بلجان 
راً اخمليمات يف إطار جلنة مركزية. ويمكن أن يكون النموذج األردين الذي تشكل مؤخ

مندوباً عن أحزاب املعارضة،  ١٣صيغة يمكن االستفادة منها، إذ تألفت اللجنة من 
شخصيات تمثيلية، وهي صيغة  ٧مندوبين عن احتادات العاملين يف الوكالة، و ٣و

  يمكن البناء عليها وتطويرها بحسب واقع كل ساحة.
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والندوات ) أثبتت التحركات واألنشطة والفعاليات اجلماهيرية والدراسات ٧(
واللجان... إلخ، خالل العامين املاضيين، وبما ولّدته من ضغوط على األونروا وصل 

صداها إىل من يهمه األمر، أن يف اإلمكان تعبئة الرأي العام بين أوساط الالجئين 
وتنظيمه حتى يف احلدود الدنيا املمكنة للدفاع عن حقه املشروع يف أن تظل قضيته 

استمرار األونروا واستمرار خدماتها. وقد جنح هذا األمر يف  حيّة، ويف هذا اإلطار
  إرغام األونروا ومن يوجه سياستها على الرضوخ والتراجع يف بعض األمور.

  أخيراً 
يبقى ما سبق جمرد اقتراحات قد تصوّب وقد تطوّر، ويمكن أن يخطىء بعضها   

إذ إنه أفضل من أن يبقى أو كلها وتطرح بدائل منها كلها أو بعضها، فال بأس بهذا كله 
  كل ما سبق صرخة يف واد.
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