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  حديث صحايف للمفوض اجلديد لألونروا، بيتر هنسن،
  وقف اخلدمات ال يعني  يؤكد فيه أن نقل مقر الوكالة إىل غزة

  لن حتول مسؤولياتها إىل السلطة الفلسطينيةوأن األونروا  لالجئين يف اخلارج
  ]مقتطفات[ .باريس

  
  

  ة؟هل تغيرت طبيعة اهتماماتكم ونشاطاتكم منذ انتقل مقركم إىل غز ■
أصبح مقر األونروا يف غزة وعمّان، ومن املهم أن نوضح أن انتقالنا إىل غزة ال يعني قطعاً أننا نركز اهتماماتنا  □

ونشاطاتنا على الالجئين املقيمين يف أراضي السلطة الفلسطينية، فهؤالء ال يشكلون أكثر من نصف العدد اإلجمايل 
. ماليين الجىء 3الباقون بين األردن وسورية ولبنان، وعددهم لالجئين الفلسطينيين، فيما يتوزع الالجئون 

ألف يف غزة  700ألفاً يف األردن وأكثر بقليل من  435ألفاً يف سورية ومليون و 347ألفاً يف لبنان و 352فهناك 
 غزة يف الضفة الغربية، فأكثر عدد من الالجئين موجود يف األردن إذ يوازون يف عددهم ما يف] كذا[ألفاً  30و 

   .والضفة
وما أريد أن أقوله هنا إن انتقالنا إىل غزة ال يعني أن كل تركيزنا موجّه لالجئي أراضي السلطة   

  .إىل مشكلة الالجئين الفلسطينيين ككل الفلسطينية وإن كان تركيزنا هناك مهماً جداً فنحن ننظر
  

  ملاذا انتقلتم إىل غزة؟ ■
وخالل الفترة التي كان مقر األونروا يف فيينا كانت اجلمعية العامة . يسنة يف حال من النف 18كنا على مدى  □

وهكذا بدأنا باالنتقال إىل عمّان عام . لألمم املتحدة تطالب باالنتقال بأسرع وقت ممكن إىل منطقة الشرق األوسط
نقل ) ر بطرس غايلالدكتو(ثم بعدما تسلمت السلطة الفلسطينية أراضيها قرر األمين العام لألمم املتحدة  1993

  .املقر العام إىل غزة لدعم مسيرة السالم والسلطة الفلسطينية
  

  هل ذلك يعني أن السلطة الفلسطينية ستتسلم يف املدى املتوسط تمويل األونروا ومسؤوليتها؟ ■
نية ألسباب عدة، وهذا ليس مطروحاً قطعًا ال وليس لدينا أي نيّات بتحويل نشاطات األونروا إىل السلطة الفلسطي □

ومهم جداً التوضيح أننا لسنا على وشك إنهاء . ن بعض األطراف بهدف زعزعة األونرواوإن كان طرح سابقاً م
ليس للسلطة الفلسطينية اإلدارة املنظمة بقدرة وقوة لتدير برناجمًا : أوالً: نشاطات األونروا أو إلغائها لثالثة أسباب

وثانياً، ليس للسلطة . ل برنامج األونروا الذي يتوىل شؤون آالف الطالب واملرضى يف املستشفياتضخماً مث
والسبب الثالث هو أن مثل هذا . الفلسطينية القدرة املالية للقيام باملعونات التي يقدمها اجملتمع الدويل لألونروا

جئين املوجودين يف أراضي السلطة الفلسطينية االحتمال قد يعطي االنطباع بأن األونروا تركز عملياً على الال
  .وأنها غير مهتمة بالباقين، وهذا غير مرغوب به ال من السلطة الفلسطينية وال من األونروا وال من أحد

  [.......]  
  

  كيف ترون مستقبل األونروا بعد السالم يف الشرق األوسط؟ ■
ونروا لكن ما دامت هناك مشكلة الالجئين، فإننا بعد حل شامل وعادل يف الشرق األوسط، يمكن إغالق األ □

يتخوفوا من تخلي األونروا عنهم، فهي ستستمر يف تقديم  وعلى الالجئين أالّ. سنستمر يف العمل على دعمهم
خدماتها جلميع الالجئين وإن مل تمثل هذه اخلدمات بديالً حلل جذري ملشكلة الالجئين الذي يشكل موضوع 

  .مفاوضات سياسية
  .][......  

                                                 
 "وقد أجرت الحديث رندة تقي الدين. 16/9/1996، )لندن" (الحياة. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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