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 في تفكيك وكالة الغوث وتشغيل الالجئين )األونروا( الدور اإلسرائيمي

 د. محمد منصور أبو ركبة
 كمية الدراسات المتوسطة_ جامعة األزىر

0595445066 
Rokba83@hotmail.com 

االحػػت ؿ وبلػػكؿ متواصػػؿ تحػػاوؿ سػػمطات ، 1948منػػذ نكبػػة التيجيػػر اليمسػػطينية  ػػاـ 
لػػا ة حليػػـ  ػػ  العػػودة لمػػوطف  يػػو  اسػػتاداـ كا ػػة الطػػرؽ لمتلػػييؽ  مػػي اليمسػػطينييف واي
الحمػػـ الػػذت بػػات مز جػػا لدولػػة االحػػت ؿ ويلػػكؿ  ب ػػا للػػي   مييػػا، لػػذا لػػـ تكتيػػ  بكػػؿ مػػا 
ألحلتػػػػو بم يػػػػيف اليمسػػػػطينييف ال ج ػػػػيف حػػػػوؿ العػػػػالـ مػػػػف ويػػػػ ت وحسػػػػرات التصػػػػلت بيػػػػـ 

 ا يـ.وبأبن
"إسرا يؿ" ورغـ  لميا طواؿ السػنوات المالػية  ػ  لػطب وت ييػب "حػؽ  ػودة ال ج ػيف 
اليمسطينييف"،    المحا ؿ الدولية واإلنسػانية، اليػوـ بػدأت تمعػب بػأوراؽ أاػر  للتػؿ اللػاىد 
الوحيػػػػد المتبلػػػػ   مػػػػي نكبػػػػة التيجيػػػػر وىػػػػو وكالػػػػة ال ػػػػوث وتلػػػػ يؿ ال ج ػػػػيف اليمسػػػػطينييف 

 "األونروا". 
ألبنػػػػاف اليمسػػػػطينييف الميجػػػػريف، تسػػػػعي دولػػػػة  الجػػػػ  ػػػػ  محاولػػػػةو لو ػػػػؼ توريػػػػث صػػػػية 

وا ػػل  مػػؿ "األونػػروا"، مػػف ، لت ييػػر وبالتعػػاوف مػػل دوؿ أوروبيػػة أاػػر االحػػت ؿ اإلسػػرا يمية 
وذلػؾ لػمف ا ؿ نزع الصية  نيا كجية دولية ماتصة بمعالجة " لايا ال ج ػيف  لػط"، 

 ترامب، دونالد األميرك ، الر يس إدارة ُتلّيؽ .يا    الايافاطط إسرا يمية يتـ العمؿ  مي
 مسػا دات ايػض بػق رار(، وذلػؾ اليمسػطينييف أأونػروا ال ج ػيف وتلػ يؿ غوث  مي وكالة

 تلميص بصدد أنيا اصوصا   ،جدا   صعب وللو     وكالةال ما جعؿ، السنوية المالية ب ده
 امس    يليموف  مسطين ، الج  م ييف ستة لنحو واإلغالية والتعميمية الصحية ادماتيا
 الوكالة تعان  حيث غزة، و طاع ال ربية واللية واألردف ولبناف سورية ى  لجوف، مناطؽ
 الل ط ب ية بامتياز، سياس  األميرك  اللرار أف تجاوز. والم حظ مال   جز مف أص   
الا يـ اليمسطينييف،  مي  الللية تصيية إلي تيدؼ الت  اللرف صيلة ماتسمي للبوؿ واي

 واللدس. اليمسطينييف ال ج يف  ليتا منيا الملدمة و   المتلعبة، بتياصيميا اليمسطينية
تسعي إسرا يؿ إلي تصيية  لية ال ج يف اليمسطينييف ك  ال تتحمؿ ى  أت مسؤولية 

 إ ادة أو إزاف ىذه الللية، وتر  وجوب حميا بتوطينيـ أا  ية أو أو انونية سياسية
أوروبية، ومف أجؿ  ودوؿ وأستراليا وكندا أميركا    ا تصاديا جاذبة دوؿ إلي تيجيرىـ

تحليؽ ىذه المطالب اإلسرا يمية يروِّج الر يس األمريك  ترامب لمسعي أمريك  جديد 
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 تصييتيا، دور "أونروا"  بر ت ييب إلي الراميةيتمالي مل ىذه التوجيات اإلسرا يمية 
 . اليمسطينييف ال ج يف  لية تصيية وبالتال 
 

 أواًل: تأسيس األونروا والوضع القانوني والدولي لموكالة
 المتحػدة لألمػـ العامػة الجمعيػة أنلػأت برنػادوت، الكونػت الػدول ّ  الوسػيط لرغبة استجابة
. UNCCP مسػػػػػطيف بلػػػػػأف لمتو يػػػػػؽ المتحػػػػػدة األمػػػػػـ لجنػػػػػة 194/1948اللػػػػػرار  بموجػػػػػب
 تلػكيؿ "البعلػة 23/8/1949 ػ   التو يػؽ لجنػة  ػّررت  ينػو اللػرار مف 12اليلرة  وبموجب

بػػػ"بعلةك ب"  حينيػػا سػػم  مػػا أو Economic Survey Missionلمػػدرس"  اال تصػػادية
Clappػػ   302ر ػػـ   رارىػػا بموجػػب العامػػة الجمعيػػة أنلػػأت البعلػػة، توصػػية  مػػي . وبنػػاف 

األدنػػػي  اللػػػرؽ  ػػػ   مسػػػطيف الج ػػػ  وتلػػػ يؿ إلغالػػػة المتحػػػدة األمػػػـ "وكالػػػة 8/12/1949
 ذلؾ وجاف سياس ، مااض إنسانية"    بوصييا "منظمة األونروا ُولدت أاألونروا(". وىكذا

 1لوزاف. مؤتمر    ال ج يف ملكمة حؿّ   لؿ أ لاب   
لحػػؿ ملػػك ت ال ج ػػيف اليمسػػطينييف ـ، 1950بالػػرت األونػػروا  مميػػا  ػػ  أيػػار/ مػػايو 

ولتو ر ليـ أساسيات الحياة مف ممجأ وغذاف وغيرىا مػف الاػدمات اللػرورية،  مػي ا تبػار 
يومنػػا ىػػذا،  حتػػيأنيػػا أزمػػة و لػػية  ػػابرة، لكػػف ملػػكمة ال ج ػػيف اليمسػػطينييف ظمػػت  ا مػػة 

يمتد آار تجديد حتػي األونروا، و  وىو ما جعؿ الجمعية العامة تلـو بالتجديد المتكرر لوالية
 2ـ.2020حزيراف/ يونيو 

ومل استمرار أزمة ال ج يف اليمسطينييف لعلرات السنيف ظيرت الحاجة الممحة لتطػوير 
التعميـ وبرامج التنمية، وغيرىػا نو ية الادمات الت  تلدميا األونروا لم ج يف  لممت الحلا 

البلػػرية، و ػػ  الرأسػػماؿ اإلنسػػان ، المػػذيف مػػف المجػػاالت الراميػػة إلػػي االسػػتلمار  ػػ  التنميػػة 
 3حللا نجاحا  مميتا   مي صعيد إنجازات المنظمة.

كامػػؿ تلريبػػا  مػػف اػػ ؿ التبر ػػات الطو يػػة التػػ  لػػكؿ ب مػػي التمويػػؿ األونػػروا تحصػػؿ و 
 د نلأت األونػروا ألجػؿ أىػداؼو محػددة و  لاف    منظمة األمـ المتحدة،تلدميا الدوؿ األ 
 4:وىذه األىداؼ كالتال ، 302جاف    اللرار  استنادا  إلي ما

                                                           
(، مركز الزيتونة لمدراسات 104ماططات تصيية األونروا.. إلي أيف، تلدير استراتيج  أجابر سميماف:  -1

 .1ـ، بيروت، ص2018واالستلارات، أيار/ مايو 
 http://cutt.us/XRTkaمو ل وكالة األونروا، لمحة  امة  ف األونروا، نظرة لاممة، انظر:  -2
ـ، مركز الزيتونة لمدراسات 2018 -ـ2016باسـ ج ؿ  اسـ، براف سميـ زيداف، وآاروف: أزمة األونروا  -3

 .21ـ، بيروت، ص2018واالستلارات، 
 مرجل سبؽ ذكره.مو ل األونروا، لمحة  امة  ف األونروا،  -4
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تعاوف مل الحكومات المحمية    مجاؿ اإلغالة المبالرة وبػرامج التلػ يؿ، بحسػب ال -1
 توصيات بعلة المسح اال تصادت.

تلاور مػل الحكومػات الميتمػة  ػ  اللػرؽ األوسػط،  ػ  التػدابير التػ  تتاػذىا ىػذه ال -2
لمسػػػػا دة الدوليػػػػة لمغالػػػػة ولملػػػػاريل الػػػػذت تصػػػػب  يػػػػو االحكومػػػػات تمييػػػػدا  لمو ػػػػت 

 األ ماؿ غير متاحة.
ال لػػػػّؾ أّف األونػػػػروا  امػػػػت  مػػػػي مػػػػرِّ السػػػػنييف بػػػػدورو كبيػػػػرو وميػػػػـ لمسػػػػا دة ال ج ػػػػيف 
اليمسطينييف    تو ير احتياجات العيش األساسية، لكف ما يؤاذ  مييا ىو تعريييػا اللػيؽ 

ف ال ج يف اليمسطينييف المحتػاجيف إلػي الكلير مالذت ا تمدتو لتعريؼ ال ج   لد استلني 
اللػية  -المليمػيف  ػ  غيػر منػاطؽ  مميػا الامػس أ طػاع غػزة المسا دة، اصوصا  أول ؾ

سػػوريا(، مسػػتندة  ػػ  ذلػػؾ إلػػي أسػػباب سياسػػية و مميػػة دوف أيػػة  -األردف -لبنػػاف -ال ربيػػة
 معايير  انونية.

 ػػػ  امػػػس منػػػاطؽ ماتميػػػة، مايمػػػا  رسػػػميا  ل ج ػػػيف،  58تلػػػدـ األونػػػروا اػػػدماتيا  ػػػ  
وتلػػػمؿ الاػػػدمات التنميػػػة البلػػػرية و ػػػ  المجػػػاؿ اإلنسػػػان  تلػػػتمؿ  مػػػي التعمػػػيـ األساسػػػ  
والمين ، والر اية الصحية األولية، ولبكة المػاف االجتمػا  ، والػد ـ المجتمعػ ، وتحسػيف 

و ػات المايمات وبنيتيا التحتية، واإل راض الص ير، واالستجابة الطار ة، بما    ذلؾ    أ
 النزا ات المسمحة.

 
عدد الالجئين الفمسطينيين المسجمين في سجالت األونروا حسب مناطق عممها في 

 5م1/1/7112
 

 ال ج وف المنطلة
 المسجموف

ألااص 
مسجموف 
 آاروف

مجموع 
األلااص 
 المسجميف

  دد
 المايمات

 دد األ راد    
 المايمات

نسبة األ راد 
المليميف    
 المايمات أ%(

 24.3 242.257 19 997.173 187.435 808.738 اللية
 40.3 578.694 8 1.435.616 87.080 1.348.536  طاع غزة
 50.6 260.106 12 513.795 50.131 463.664 لبناف
 30.2 186.858 9 618.128 75.114 543.014 سورية
 17.4 397.739 10 2.286.643 111.152 2.175.491 األردف
 28.5 1.665.654 58 5.851.355 510.912 5.340.443 المجموع

                                                           
 .22ـ، مرجل سبؽ ذكره، ص2018 -ـ2016باسـ ج ؿ  اسـ، براف سميـ زيداف، وآاروف: أزمة األونروا  -5
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 ثانيًا: الرؤية اإلسرائيمية لألونروا
ػػا مػػف الػػدوا ر اإلسػػرا يمية  مػػي ا تبػػار أنيػػا تطيػػؿ أمػػد  لػػية  ال ػػت وكالػػة ال ػػوث ىجوم 

إلػي تػوطينيـ، و ػد سػيمت الواليػات المتحػدة  مػي إسػرا يؿ ىجوميػا  ال ج يف، وأنيا لػـ تسػل  
الواليػػات المتحػػدة التأكيػػد السػػنوت  ػػ  األمػػـ المتحػػدة  مػػي تنييػػذ  ىػػذا، حيػػث جػػاف بعػػدر ض

 مػي أسػاس أف  لػية ال ج ػيف دامػت مرحمػة المياولػات  194،6( مػف اللػرار 11اليلرة أ
سػػرا يؿ، وأن ف ىػذه الللػػية ال تحػػؿ يػا جػػزف مػػف  لػايا الحػػؿ النيػػا  ، وأبػيف اليمسػػطينييف واي

المياولػػات، وذلػػؾ بعػػدما تػػـ التو يػػل  مػػي اتيا يػػة مػػـ المتحػػدة بػػؿ مػػف اػػ ؿ مػػف اػػ ؿ األ
الكتػػاب لػػديدة مػػف  ونػػروا للػػ وطو ليػػذه الموا ػػؼ تعرلػػت األونتيجػػة  ـ،1993أوسػػمو  ػػاـ 
 7إلي مراكز األبحاث وبلكؿ متواصؿ. صناع اللرار اإلسرا يم الصحيييف و 

طينييف وتتابعت الد وات اإلسرا يمية إلنياف  مؿ وكالة غوث وتل يؿ ال ج يف اليمس
 / نو مبراللان  تلريف 7    لالوـ سمياف اإلسرا يم  اارجية وزير حيث د ااألونروا، 
 ز يـ بيميف يوس  تبعو كما اليمسطينية، السمطة إلي األونروا ص حيات نلؿ إلي ـ،2005
 معيد    محالرة    ،ـ2008 اـ /يونيو حزيراف 23    د ا  ندما ميرتس حركة

 8السامية. بالميولية واستبداليا األونروا حؿ إلي األمريك ، كارينج 
 األونروا و د كتب  ادت أرييؿ ملاال  بعنواف "يجب إغ ؽ األونروا، حيث  اؿ  يو: "إف

العودة.  حؽ  مي الحياظ  مي  ممت بؿ ،يف ج ال لأف تصمح لـ  مميا سنوات كؿ   
 بحد اطي ة كاف تحديدا ، اليمسطينييف ال ج يف  لية لر اية وتاصيصيا الوكالة ىذه وأف

 يتمولل  مـ إ امتيا،  ند لألونروا والح تيويض ولل  دـ ى  اللانية ذاتو. والاطي ة
 األوؿ لمجيؿ  لط ليس الج  صية بمنح لألونروا سمح ما الج ، لمصطمح محدد تعريؼ

  دد لكاف األونروا إ امة يتـ وأنو لولـ ال ج يف وأحياد أبناف مف ال حلة األجياؿ لكؿ بؿ
 العمؿ بؿ ال ج يف  لية متابعة تكف لـ إ امتيا مف ال ايةو  ، جدا   ص يرا   حاليا   ال ج يف

  ودة حؽ المسب منل ىو ىد و جؿ سياس  جياز ى  األونروا  ملكمتو، تلايـ  مي

                                                           
تنص اليلرة  مي وجوب السماح بالعودة    أ رب و ت ممكف ل ج يف الراغبيف    العودة إلي ديارىـ والعيش  -6

ذيف يلرروف  دـ العودة إلي ديارىـ و ف كؿ ميلود أو بس ـ مل جيرانيـ، ووجوب د ل تعويلات  ف ممتمكات ال
مصاب بلرر،  ندما يكوف مف الواجب و لا  لمبادئ اللانوف أف يعوض  ف ذلؾ اليلداف أو اللرر مف  بؿ 

 الحكومات أو السمطات المسؤولة.
 الحوران  ناىض ز وت: وكالة ال وث أاالونروا( و لية ال ج يف اليمسطينييف، منلورات مركز  بد اهلل -7

 .63ـ، ص2013مايو/ أيار  -لمدراسات والتوليؽ،  مسطيف
ـ. 4/7/2017، سوريا، 765االد بدير: امييات المطالبة الصييونية بتيكيؾ "األونروا"، مجمة النيلة، العدد  -8

http://cutt.us/7to1P 
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 منذ اطأ كميا األونروا  صة ، إفالييودية الدولة  مي لمللاف س حا   بصيتو ال ج يف
 العمؿ إسرا يؿ و مي إسرا يؿ، لد سياسية كأداة استاداميا ويتـ النياية، وحتي البداية
 9 ورا ". الوكالة ىذه إنياف  مي

 ينات وولؼ والت  كانت تحرض مولوع حؿ  السابلة و د ا تبرت  لو الكنيست
 ممف ال ج يف أحياد مف والاامسة والرابعة اللاللة األجياؿ ال تبار مبرر "الاألونروا أنو: 

 األونروا تيويض ت يير إلي إسرا يؿ سعت رسميا   وكذلؾ، الج يف وغيرىا غزة    ولد
  مي العمؿ ىو سرا يؿإل بالنسبة الحؿ وىذا ال ج يف، لللية حؿ أت تلدـ لـ أنيا باد اف
 10."العودة بحؽ ليـ أمؿ أت  مي الللاف أت المجوف، بيـ استلر حيث توطينيـ
 ونروااأل  مي ىجوما    د لف أيموف دان  السابؽم  اإلسرا ي الاارجية وزير نا ب وكاف

معتبر ا أنيا لـ  ـ،2011كانوف األوؿ/ ديسمبر  8جنيؼ        المتحدة األمـ اجتماع أماـ
تلدـ أت حؿ لللية ال ج يف كونيا لـ تلـ بق ادة توطينيـ    أماكف أار ، وبدال مف 

 11.لموكالة الممنوح التيويض بت يير ذلؾ سعت إلي تاميد ولعيـ ك ج يف، وطالب
أذار/ مارس  10    بريسور روف المتحدة األمـ    إسرا يؿ مملم  أحد  اد كما
 تعبير ىو اليمسطينييف  ودة حؽ  مي اإلصرار إف  ييا  اؿ األونروا لد حممةـ، 2013
وز ـ  12ملمؿ. أمر ىو ال ج يف ألبناف الج  صية نلؿ أف معتبرا   إسرا يؿ لتدمير مايؼ

% مف موظي  األونروا 100دياتر: "أف  ر يس لجنة الاارجية واألمف لتابعة لمكنيست آ  
 13أ لاف    المنظمات اليمسطينية المسمحة".

                                                           
 ـ.13/6/2017ماىر حسف لاويش: حاف الو ت لتيكيؾ األونروا، مدونات الجزيرة،  -9

http://cutt.us/2q1h 
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ر لت األونروا تصريحات دان  أيموف،  لد جاف  مي لساف الناطؽ الرسم  لألونروا سام  ملعلل  ا   :  -11

"بأف التلكيؾ بدور األونروا مف مسؤوؿ إسرا يم  ييدؼ لصرؼ األنظار  ف األسباب الحليلية الستمرار مأساة 
ب ال ج يف، وبأف التيويض الممنوح ومحنة الج    مسطيف، والر ض اإلسرا يم  لمتعامؿ بجدية مل حلوؽ ومطال

لألونروا مف األمـ المتحدة سينـ تجديده وباستمرار حتي يتـ التوصؿ لحؿ  ادؿ وملبوؿ ل ج يف أنيسيـ، وأف ىذا 
التيويض ليس منة مف أحد، والمسؤوؿ اإلسرا يم  ال يمتمؾ الحؽ اللانون  أو األا    أو السياس  بمطمبو، 

ناىض ز وت: وكالة ال وث ألونروا بتلديـ ادماتيا اإلنسانية ل ج يف". انظر: وحتي إيجاد حؿ ستستمر ا
 مرجل سبؽ ذكره،توليؽ، أاالونروا( و لية ال ج يف اليمسطينييف، منلورات مركز  بد اهلل الحوران  لمدراسات وال

 .63ص
، ،  مسطيف ا نأبنافاليمسطينييف« الج » حممةإسرا يمية ياألممالمتحدةإلسلاطصية -12 ـ. 10/3/2013ليـو

http://cutt.us/uxD5E 
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و اؿ ر يس مركز أبحاث سياسات اللرؽ األوسط    إسرا يؿ دا يد باديف: "إف األونروا 
غالية للرابة امس تلدـ سطين  منذ حرب العاـ م ييف الج   م ةادمات إنسانية واي

يطالبوف بتحليؽ حمـ العودة إلي اللر  الت  ىاجروا منيا مف ا ؿ  واـ، وما زال1948
غالية حوؿ العالـ،  لجو يـ إلي الكياح المسمح، حيث أف األونروا تلدـ ادمات إنسانية واي

ألؼ طالب، يدرسوف     492وينارط  ييا  رابة ل ليف ألؼ موظؼ، وتلرؼ  مي تعميـ 
اىجيـ التعميمية حؽ العودة،    حيف تحصؿ ىذه المنظمات الدولية، الت  أ يمت بناف من

% مف موازنتيا المالية الملدرة بػ 97 رار دول  صادر  ف األمـ المتحدة،  مي ما نسبتو 
كؿ دولة مف ىذه مميار دوالر مف تبر ات ساية مف الدوؿ المانحة"، وألاؼ "أف  1.2

ل حؽ النلض الييتو  مي أت سياسة تنتيجيا األونروا تتعارض الدوؿ المانحة تستطيل ول
مل مياىيـ الس ـ، كاليا النلاب  ف أف مركزه ولؽ العديد مف ألرطة الييديو الت  تظير 
حجـ التحريض    مؤسسات التعميـ التابعة لألونروا، وسوؼ يرسؿ المركز نساا  مف ىذه 

را يؿ ىذه الدوؿ التراط مواصمة د ـ األلرطة لجميل الدوؿ المانحة، وسوؼ تطالب إس
األونروا بقجراف ت يير    سياساتيا، السيما    الكتب الدراسية الت  تتناوؿ حؽ العودة، 

 14والتحريض  مي  تؿ الييود وكراىيتيـ".
اطػػػػأ ، كػػػػوف وجودىػػػػا يأكػػػػد  مػػػػي وجػػػػود  لػػػػية  كػػػػاف األونػػػػروا تػػػػر  إسػػػػرا يؿ أّف إنلػػػػاف

اليػػوـ، وىػػو مػػا يتػػيح لميمسػػطينييف المطالبػػة بحػػؽ العػػودة  ال ج ػػيف و مػػي بلا يػػا  اللػػة حتػػي
  ػف بالحػديث ـ2017قسرا يؿ منذ  اـ الذت يؤكده بلاف األونروا  ا مة بأ ماليا، لذا انل مت

 كينونتيػػا تصػػيية  مػػي الحػػثالػػذت تسػػعي إسػػرا يؿ إلػػي إنيا ػػو  اسػػتمرت ب األونػػروا، مسػػتلبؿ
حػػد  الحػػؿ، وليسػػت الملػػكمة با تبارىػػا اليػػ وجيتيػػا التػػ  االتيامػػات لػػوف  ػػ  اللانونيػػة  واي
 لتأييده تسعي ألنيا واإلسرا يمييف، اليمسطينييف بيف الصراع حؿ  دـ أماـ األساسية العلبات
 أ ػداد بتلػايـ األونػروا إسػرا يؿ تػتيـ اليمسطينييف. حيػث ال ج يف  ودة بتحليؽ بالمطالبة
 ال جػػػػػ  تمػػػػػنح موازنتيػػػػا أف بػػػػػز ـ ماليػػػػػا ذلػػػػؾ مػػػػػف تسػػػػػتييد ألنيػػػػا اليمسػػػػػطينييف، ال ج ػػػػيف
 نصػيب يصػؿ حيث العالـ، دوؿ با   مف اآلار ال ج  ألعاؼ أربعة ما يمتو اليمسطين 
 ال ج ػػيف دوالر 58ملابػػؿ  واحتياجػػات متطمبػػات مػػف دوالرا 246لػػدييا  اليمسػػطين  ال جػػ 
 مػػي أنيػػا ، وتلػػل إسػػرا يؿ العديػػد مػف االتيامػػات والمبػػررات إلنيػػاف  مػؿ األونػػروا اآلاػريف
 يمتػد و ػد سياسػية تسػوية  منتتحلػؽ موجػودة أنيػا وطالمػا إلسرا يؿ، المعادت التحريض ترّوج
 اإلسرا يمييف سيجعؿ لتصييتيا الحال  اإلسرا يم  التوجو    تردد وأت اأو لديف،  لد األمر
 دوليػػة كمؤسسػػات اأنيػػ أبيػػب تػػؿ  ػػ  اللػػرار صػػنل دوا ػػر تػػر  ولػػذلؾ باىظػػة. ألمانػػا يػػد عوف
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 لميمسػطينييف تلػدـ وبػأف األونػروا، تنيػذه الػذت الػدور بػذات بالليػاـ كييمػة المتحػدة لألمـ تابعة
 15إنسانية. مسا دات
 مػف اإلسػرا يميوف يػردده ملممػا األونػروا، تصػيية باتجػاه لمد ل تساؽ أار  تبريرات وىناؾ

  مػػي تحػػث الدراسػػية مناىجيػػا وأف المسػػمحة، األنلػػطة وتػػد ـ الكراىيػػة، ميػػاىيـ تبػػث أنيػػا
 الييػػػػود، لػػػػد العنػػػػؼ بممارسػػػػة إلغػػػػرا يـ لمطػػػػ ب دمػػػػاغ غسػػػػؿ وتجػػػػرت إسػػػػرا يؿ، معػػػػاداة
  مػي دال ػؿ تػو ر دوف التعميميػة، مؤسسػاتيا    غزة بلطاع حماس حركة  ناصر وتوّظؼ

 إبلػػاف يعنػػ  األونػػروا بلػػاف أف إسػػرا يؿ  ػػ  متزايػػدة  طا ػػات وتػػر  التحريلػػية. المػػزا ـ ىػػذه
 الػػدول  الجيػد وتحلػػيد الوجػود، مػػف -ييوديػة كدولػػة–إسػرا يؿ  بمحػػو يةاليمسػطين المطالبػات

 لممنظمػات البلػرت الاػزاف يلػكموف اليمسػطينييف ال ج ػيف ىػؤالف إف  وليا  ف  ل  لذلؾ،
 16المسمحة.

منػػذ انتاػػاب الػػر يس األمريكػػ  دونالػػد ترامػػب  وتسػػمـ إدارتػػو مياميػػا الرسػػمية،  لػػـ يتػػرؾ 
الو ػػت يمػػػر دوف البػػػدف بتمريػػػر اططػػػو إليلػػػاؼ الػػػوزراف اإلسػػػرا يم  بنيػػػاميف نتنيػػػاىو  ر ػػيس

 بعػد يػـو واحػد 17. مؿ  وكالة األمـ المتحدة ل ػوث وتلػ يؿ ال ج ػيف اليمسػطينييف األونػروا
تلػػػػريف اللػػػػان / نػػػػو مبر  10 لػػػػط مػػػػف انتاػػػػاب الػػػػر يس األمريكػػػػ  ترامػػػػب أت  ػػػػ  تػػػػاري  

استنادا  18،اإلرىاب  مي تحرض ألنيا األونروا د ـ بو ؼ ـ، وصمو اطاب يطالب2016
 حػػػػوؿ إلػػػي تلػػػػارير وأابػػػػار ميبركػػػة ومكذوبػػػػة كانتموا عالكترونيةصػػػػييونية د تعمػػػدت نلػػػػرىا

 تحػرض األونػروا مػدارس وأف اإلسػ م ، والجيػاد حمػاس بحركتػ  باالرتبػاط تتيميػا الوكالة
 الييود. لد الحرب  مي

 ػػاؿ والتأكيػػد  مػػي طػػرح مولػػوع تيكيكيػػا، حيػػث  ويسػػتمر التاطػػيط السػػتيداؼ األونػػروا
الو ت لتيكيؾ وكالة ر يس الوزراف بنياميف نتنياىو ا ؿ جمسة حكومتو األسبو   إنو حاف 

ونروا ا ؿ الملاف الذت األأكد ا ؿ حديلو لموزراف أنو طرح مولوع تيكيؾ وكالة األونروا،و 
جمعػػو بسػػييرة الواليػػات المتحػػدة  ػػ  األمػػـ المتحػػدة، نيكػػ  ىػػايم ، اػػ ؿ زيارتيػػا إسػػرا يؿ. 
واست ؿ نتنياىو المزا ـ حػوؿ اكتلػاؼ نيلػا  يمػر أسػيؿ مدرسػتيف تػابعتيف لموكالػة  ػ   طػاع 

عمميا غزة، حيث تماد  بالتحريض  مي حركة حماس  ا   : "حماس تست ؿ المدارس وتسػت
كػػػدروع بلػػػرية،  يػػػذه جػػػرا ـ حػػػرب ملػػػا ية، إذ تلػػػـو الحركػػػة باسػػػتيداؼ المػػػدنييف وأيلػػػا 

                                                           
ـ. 24/1/2018 دناف أبو  امر: إسرا يؿ تحث  مي الاطي نحو تصيية األونروا، الجزيرة،  -15

http://cutt.us/uG3vQ 
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سػػتلـو  بػػر سػػيير بأنيػػا التسػتر وراف األوالد". وليػػت نتنيػػاىو إلػػي وزارة الاارجيػػة اإلسػػرا يمية 
إسػػػػرا يؿ  ػػػػ  األمػػػػـ المتحػػػػدة بتلػػػػديـ لػػػػكو رسػػػػمية لػػػػد حمػػػػاس باليي ػػػػات الدوليػػػػة مجمػػػػس 

 19األمف.
بلكؿ  العودة بحؽ ةمرتبطكونيا  األونروا وجود تصيية ت ؿ نصب  ينيويلل االح

، وال يزاؿ االحت ؿ يسعي بلكؿو حليث لتحليؽ ىد و المبالر    ال ج يف وبللية أساس 
 أنيسيـ ال ج يف إنياف األونروا، ولـ يكتِؼ باستيداؼ ىذه المؤسسة إنما وجو سيامو إلي

ا لمف يتابل سياسات االحت ؿ    لفِّ المايمات    التحتية وبناىـ ، وىو ما يبدو والح 
    ماططاتو كؿ أماـ الكؤود العلرة حجر با تباره العودة لحؽحربو  مي كؿ ما يرمز 

 بللاياه العرب  العالـ انل اؿ ظؿ    نتنياىو ير  اليمسطينية. حيث الللية تصيية
 المحم  االنلساـ حالة ىذا حماسو زاد و د اليدؼ ىذا لتحليؽ مؤاتيو  رصة الداامية

 20العرب . وكذا اليمسطين 
 الموقف األمريكي من األونرواثالثًا: 

   العمؿ  مي إنياف وكالة األونروا،  تتوا ؽ الرؤية األمريكية مل المو ؼ اإلسرا يم 
 يناؾ العديد مف اإلجرافات الت  نيذتيا أمريكا  يما يصب    مصمحة المطمب الصييون  

 مؿ األونروا ملؿ تاييض المعونات األمريكية لموكالة وىو ما ساىـ    التألير  إليلاؼ
 وسورية ولبناف غزة و طاع ال ربية اللية    الج را ية  مميا مجاالت    أدا يا  مي

أذار/ مارس  1   األميرك  الليوخ مجمس إلي  دمو أف سبؽ ملروع إلي وصوال   واألردف،
 و رانكؿ دوربف انريتلارد والديملراط  ولوتترنت، كولماف اننوـر الجميورتـ، 2007
 اللرؽ    ييود والج يف  مسطينييف الج يف وجود إلي إلارة الملروع ويتلمف ونتبرغ،
 العربية الدوؿ ييود توطيف    ىو الحؿ أف مايعن  الحلوؽ،    متساووف وىـ األوسط،

 با تبار الملروع ويطالب العربية، الدوؿ    اليمسطينييف ال ج يف وتوطيف إسرا يؿ،   
 21إل اؤىا. يجب الت  األونروا وكالة مف بدي    المتحدة لألمـ التابعة ال ج يف ميولية

ـ، 2015بدأت حممة إسرا يمية أمريكية لرسة ومنسلة  مي األونروا منذ أواار  اـ 
ـ، تلكؾ    مبرر 2013وحتي  بؿ ذلؾ    لجنة الموازنات    الكونجرس األمريك   اـ 

والت تمؾ الحممة   : تماص ملوتوجودىا سياسيا  وأا  يا ، بيدؼ تيويض ىذا الوجود. 
لبة أماـ الس ـ"، وبأنيا تعمؿ  مي "إدامة الصراع العرب  اتياـ األونروا بأنيا تلكؿ " 
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اإلسرا يم " وتطبؽ معايير مزدوجة  ندما ال تعيد توطيف ال ج يف اليمسطينييف، وبأف 
مجرد تاصيص منظمة مف منظمات األمـ المتحدة لك  تعن  باليمسطينييف دوف غيرىـ 

ظاـ األمـ المتحدة لد إسرا يؿ". و د مف الج   العالـ يعد بملابة "انحياز ممنيج مف  بؿ ن
طالت الحممة أيلا  مناىج التعميـ الت  تعتمدىا األونروا  وصيتيا بأنيا تعمؿ  مي "ليطنة 

 22إسرا يؿ".
 إلي أبيب تؿ مف ب ده سيارة نلؿ نيتو ترامب دونالد األمريك  منذ أف أ مف الر يسو 

، وبدت اللرارات  مىاألونروااللدس، أاذت الحرب األمريكية اإلسرا يمية بالتصا د 
األوؿ/  كانوف    العامة الجمعيةاألمريكية    و ؼ الد ـ  ف األونروا  منية  بعد صدور 

 ولل لت يير الرامية الجيود أف رأ  الذت ترامب، إل  ف المناىض 2017ديسمبر 
 2    ىال  نيك  المتحدة،رد السييرة األمريكية لد  األمـ "، جاف والغية اللدس "باطمة

 األونروا د ـ    االستمرار ترامب "التنوت الر يس إدارة أف 2018كانوف اللان / يناير 
كانوف  3 التال  اليوـ المياولات". و   طاولة إلي العودة  مي اليمسطينيوف يوا ؽ حتي

 الم ييف م ات لميمسطينييف ند ل  ا   : "سنويا   تويتر  مي ترامب غّرد 2018اللان / يناير 
 يريدوف ال ىـ احتراـ. إف أو تلدير أت  مي الملابؿ    منيـ نحصؿ وال الدوالرات، مف

 23المستلبؿ".    الطا مة المبالغ ىذه كؿ ليـ ند ل أف  مينا ينب    مماذا الس ـ، مباحلات
 مف دوالر مميوف 65 الد ـ المال  بليمة بتلميص  رار راصدو د  امت أمريكا  عميا بق

 مناطؽ    إدارت استنيار حالة ما جعؿ األونروا تعيش 24لألونروا؛ الملدمة المالية حصتيا
 غزة. و طاع ال ربية واللية واألردف ولبناف الامس: سوريا  ممياتيا

 تجاه األميركية إلدارةا  راراتو د تباينت اآلراف اإلسرا يمية وااتميت الموا ؼ حوؿ 
 مي النحو   ريليف إلي اإلسرا يمية اآلراف وانلسمت األونروا، موازنة    المالية التلميصات

 25:التال 
، ورأ  أنيا  رصة تارياية ال دترمب دوناؿ األميرك  الر يس إجرافات أّيد  ريؽ -1

تعوض إلنياف كؿ ما يتعمؽ باألونروا مف  لايا  مسطينية، تحديدا حؽ العودة 
                                                           

 .3(، مرجل سبؽ ذكره، ص 104ماططات تصيية األونروا.. إلي أيف، تلدير استراتيج  أجابر سميماف:  -22
 يمكف، ال أنو إال ألسبابو، كؿّ  األونروا، مف ترامب إدارة لمو ؼ الدوؿ مف العديد معارلة مف الرغـ  مي-23

 ـ،2018 مارس/ أذار 15    ُ لد الذت األونروا لد ـ روما مؤتمر  نيا أسير الت  اليزيمة لنتا ج  زال  عميا ،
 بجمل تعيدات  ف سو  المؤتمر يسير لـ إذ. األمريك  المو ؼ تأليرات  ف دولة، 90 مف أكلر حلرتو والذت
 المرجل السابؽ. . انظر:دوالر مميوف 446 بنحو والملدر المطموب، المبمغ أصؿ مف دوالر مميوف 100

 . 205باسـ ج ؿ اللاسـ وآاروف: مرجل سبؽ ذكره،  -24
  دناف أبو  امر: إسرا يؿ تحث  مي الاطي نحو تصيية األونروا، مرجل سبؽ ذكره. -25
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و لية ال ج يف، مؤكدا  مي تساؤؿ ترامب الذت مف لأنو أف يلل حدا لمد اية 
 اليريؽ ىذا وير ، (لماذا يلطر لد ل مميارات الدوالرات ليذه الوكالة؟اليمسطينية أ

 السنوات    إسرا يؿ سمعتيا الت  السارة األابار أحد ى  األميركية التلميصات أف
الصراع  ىذا رموز آار  مي للافلا    التردد  دـ يجب ولذلؾ األايرة،

وال ينكر ىذا اليريؽ أف تصيية األونروا  د يعرض إسرا يؿ إللكاالت أو  أاألونروا(،
مواجيات  سكرية، لكنيـ يروف أنيا ستكوف إلكاالت مؤ تة يمكف التعامؿ معيا، 

د أف  مي إسرا يؿ است  ؿ وجو مواجية سكريةأمأزمةإنسانية.يعتلدىذااليريلتسوافأكان
 األونروا منابل تجييؼ  مي تلجيعوب ترامب    البيت األبيض  بؿ  وات األواف

 والنطف. لمبادرة باالنلماـ المانحة الدوؿ إل ناع السع و  واسل، دبموماس  بجيد
 األونروا، تيكيؾ و ت حاف أنو جازما يعتلد والنطف إلجرافات المساند الرأت ىذا
 مف تالي بأال إسرا يؿ مطالبيف تارياية، اليرصة تلييل سيكوف تردد أت وأف

 المل  إسرا يؿ  مي يجب إذ األونروا، إغ ؽ  مي ردا  سكرية مواجية اندالع
 ذاؾ. أو الجياز ليذا مؤ ت ا تبار أت ميِممة   ستراتيج اال توجييا     دما

او  ا مف انيجار ; األونروا لد ترمب لتوجيات معارض اللان  اإلسرا يم  اليريؽ -2
 المسا دات تلميص  رار أف ير  مسطين  لد إسرا يؿ،  يذا اليريؽ لعب  

 ال ربية أالمعيلية واللية ب زة ال ج يف بأحواؿ سيؤدت لألونروا الملدمةاألمريكية 
    كارلية نتا ج إلي يؤدت  د األحمر،مما الاط دوف ما والتعميمية( إلي والصحية
 لعب  انيجار وسيؤدت بيـ تملا ي ا إلي، األمر الذت سيستيز اليمسطينييف اللطاع

 إسرا يؿتوريط  كما يروف أف تصيية األونروا سيؤدت إلي إسرا يؿ، نحو  مسطين 
 المسيطرة االحت لية اللوة أنيا طالما يابمسؤوليات اللياـو  العمؿ كبديؿ لألونروا   
 اليمسطينييف. ال ج يف  مي

لـ تكف ىذه ى  المعارلة الوحيدة الت  ال تيا  رارات ترامب حوؿ تلميص مسا دات و 
 لو مف أ لاف  102الكونجرس األمريك  حث ا ت ؼ مكوف مف األونروا،  ي  دااؿ 

ل اف أت  رار يعمؿ  مي تلميص التمويؿ،  مي إ الكونجرس األمريك  الديملراطييف الر يس
  أطمليا بيتر ويمس مف  وريدا وديييد سر والية حيث كتب األ لاف    الرسالة الت

كارولينا اللمالية، إلارة إلي أف  رار ترامب األاير بتجميد جزف كبير مف المسا دات 
األمريكية لوكالة األونروا "سيلر بالمصالح األمريكية، مف ا ؿ تيا ـ التيديدات الت  
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يمييف واليمسطينييف     دة اإلسرا يات المتحدة  مي مساتواجو اللعبيف، وتلميؿ  درة الوال
 26الوصوؿ إلي حؿ الدولتيف".

العممية الدبموماسية األمريكية    العمؿ  مي أنياف  مؿ األونروا، حيث أبمغ  تبدأ
ب ت، اللناصؿ األوروبييف المعتمديف    نمية الس ـ جيسوف غريالمبعوث األمريك  لعم

تت    المرحمة األايرة، وأف والنطف تريد اللدس،    للاف جمعو بيـ، أف صيلة اللرف با
أف تني   مؿ وكالة األونروا، إذ " ال يعلؿ أف تظؿ الوكالة تعمؿ إلي أبد الدىر، يجب أف 
نلل تارياا  محددا لعمميا"، معتبرا  أف األجياؿ الجديدة مف ال ج يف ليست الج ة ألنيا 

األبد، نريد تاري  نياية محددا ، ولدت    أرض جديدة. و اؿ: "د ـ الوكالة، لكف ليس إلي 
 27ومستعدوف اللتزامو".

 رابعًا: إلغاء األونروا وتصفية حق العودة
نلأت األونروا تحديدا لادمة ال ج يف اليمسطينييف، وىذا ما يجعؿ إسرا يؿ ُتِصرُّ  مي 
ل اف  مميا، واستبداليا بمؤسسة أار  تتجاىؿ حؽ العودة وال تعمؿ لصالح  محاربتيا واي

قنمجم لولا لوالحوارات اإلسرا يمية الصييونية األمريكية  اليمسطينييف بلكؿ ااص، لذا 
تناولت مسألة إل اف األونروا وبالتال  إل اف حؽ العودة إلي األبد، لالعودة،حتحدلت  ف التي
  ريل أحمد بر اسة بال ج يف ااصة لجنة تلكمت 2000 اـ  ديييد كامب مياولات  ي 
 إلي الجانباف وتوصؿ الصييون ، الجانب مف  يراف و وديد اليمسطينية السمطة جانب مف

نياف األونروا وكالة حؿ المتحدة األمـ "إ  ف بػ يلل  تياىـ  محميا ليحؿ ادماتيا واي
 غاير مايكؿ الكاتب البند ىذا  سر و د ال ج يف".  لية حؿ لت طية يتلكؿ دول  صندوؽ

 مستلارت أحد  ف نل    ـ2000 اـ  تموز/ يوليو 17    تريبيوف ليكاغو صحيية   
 أت إلي بالنسبة األونروا وكالة سمطة محؿ جديدة آلية إح ؿ  اؿ: "ينب   الذت باراؾ

  ف بالتعويض المتعملة المطالب مل أيلا   لمتعامؿ وذلؾ بالتعويض، يتعمؽ مولوع
 28العربية". البمداف مف اليرب  مي أجبروا الذيف الييود وممتمكات أرال 

 إيالوف و ام  نسيبة سرت للاف  ف تمالت الت  ـ2002 اـ  ألينا وليلة ونصت
 الدولة إلي العودة حؽ "تطبيؽ  مي أوروبية وبر اية السابؽ، اللاباؾ جياز ر يس

    اليرغبوف الذيف ال ج يف لتعويض دول  صندوؽ وتلكيؿ األونروا وحؿ اليمسطينية
 اجتما ات إلر الميت البحر -جنيؼ وليلة د ت كما اليمسطينية". الدولة إلي العودة

                                                           
 ..177باسـ ج ؿ اللاسـ وآاروف: مرجل سبؽ ذكره، ص  -26
 . 177باسـ ج ؿ اللاسـ وآاروف: مرجل سبؽ ذكره، ص  -27
 امييات المطالبة الصييونية بتيكيؾ "األونروا"، مرجل سبؽ ذكره. االد بدير: -28
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 ميولية تأسيس إليـ، 2003تلريف األوؿ/ أكتوبر  12    بيميف ويوس  ياسر بدربو
 إنياف إلي الوليلة د ت  ميو وبناف بال ج يف، المتعملة الجوانب كؿ  ف مسؤولة تكوف
ل اف     ال ج يف ولل إنياف أساس  مي  يو تعمؿ بمد كؿ    بالتدريج ال وث وكالة "واي
  مميات مف سنوات امس غلوف    أ ماليا األونروا تصّي  أف يجب البمد، ذلؾ

 29الميولية".
سرا يمييف  ديدة يف وغير اإلالمبررات المسو ة مف  بؿ منظرت الصييونية اإلسرا يمي

وتتناوؿ األونروا    نظاـ تأسيسيا، و   ماىيتيا، و مميا، وطوا يما، وألر ذلؾ  مي 
النحو  الملروع الصييون     حالره ومستلبمو. ويمكف تمايص المبررات المسو ة  مي

 30اآلت :
األونروا وجدت لتلديـ الادمات ل ج يف العرب  لط، وىذا مؤلر  مي محاباة األمـ  -1

ىماليا ل  لية ال ج يف الييود.بالمتحدة لميمسطينييف واي
حالة المجوف وإللياف  وتكميييا صمـ  مي نحو ييدؼ ألدامونظاـ تأسيس األونروا  -2

 والمستييديف مف ادماتيا.جميف لدييا سولل الج   مي كؿ األلااص الم
، تؤدت إلي زيادة أ داد ال ج يف األونروا تعتمد سياسة غير معلولة وال مبررة  انونا -3

اليمسطينييف بلكؿ مستمر مف ا ؿ توريث صية الج  ألبناف ال ج يف 
 كؿ ح ت المجوف األار     العالـ. اليمسطينييف  مي ا ؼ

، أو الحصوؿ  مي جنسية بمداف أار  الذيف تمكنوا مفال ج يف اليمسطينييف  -4
 ال يعيلوف    مايمات الج يف    مناطؽ  مؿ األونروا الامس يفأول ؾ الذ

مازالوا يتملوف مسا دات مف األونروا حيث تواصؿ األايرة تلديـ اداماتيا ليـ حتي 
 .بعد حصوليـ  مي جنسيات أار 

ييف يعن   ممية تعزيز مجرد وجود األونروا وتلديميا الادمات ل ج يف اليمسطين -5
 إيماف اليمسطينييف بأنيـ أبرياف، ولحايا.

غالبيتيا العظمي  مسطينية، وىذا أمر ال مليؿ لو     الطوا ـ العاممة    األونروا -6
 وكاالت أممية أار ، باإللا ة إلي أنو طا ـ لاـ جدا.

 إسرا يؿ. ج يف بقمكانية العودة إلي لإف مجرد وجود األونروا ي ذت اإليماف لد  ا -7

                                                           
 المرجل السابؽ. -29
(، أيموؿ، 28-27نلاؿ العزة:    مواجية ملروع إل اف وكالة ال وث الدولية، مجمة حؽ العودة، العدد أ -30

 .17ـ، ص2008
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والمعطيات أف البي ة والتجمعات الت  تلرؼ  مي إدارتيا األونروا بحاث األألبتت  -8
 بذلؾ  تيدد السمـ واألمف العالمييف با تبارىا مصدر تيري  لمرىاب الدول ، وى

 العالـ أجمل. مي إسرا يؿ وحسب، بؿ و مي  ت اطراليس
%، وبالتال  50منذ تول  دونالد ترامب الحكـ، تـ تلميص الد ـ األمريك  لألونروا إلي 

تلميص الادمات الملدمة لم ج يف اليمسطينييف، ومف الماطط حصر  مؿ األونروا  مي 
مناطؽ مف أصؿ امس مناطؽ، وذلؾ بقيلاؼ ادماتيا    لبناف وسوريا وا تصارىا ل ث 
ينية المحتمة، ويستمر ل ط اإلدارة األمريكية  مي   اليمسطإ ميم  األردف واألرال مي 

لطب كؿ ما لو األونروا بالتراطيا ادااؿ ت يرات    المناىج الدراسية، والتزاـ الحيادية،و 
سلاط ىوية اللدس كعاصمة لمدولة     ة بحث العودة و لية ال ج يف اليمسطينييف، واي

ل اف ما ياص النلا ؿ أو الملاومة لد االحت ؿ، أو تعبير اليمسطينية المنلودة، واي
ل اف األنلطة واليعاليات المتعملة بمناسبات ااصة بالللية االنتيالة اليمسطينية ، واي

، و دـ ـ وغيرىا1967اليمسطينية، ملؿ و د بميور، والنكبة والعدواف اإلسرا يم   اـ 
 31.التعاط  مل أت نلاط سياس ، للماف استمرار الد ـ األمريك  لألونروا

تر  أمريكا أف ال أ ؽ لعممية الس ـ دوف لماف حماية الملروع الصييون     
إلىالمناطلالتييجروامنياكمانصاللرار  مسطيف، مف ا ؿ تصيية حؽ ال ج يف    العودة

 مي السمطة الوطنية ، واستبداؿ ذلؾ بايار التوطيف أو التعويض، لذا تمجأ لمل ط 194
الملدمة اليمسطينية مف ا ؿ  طل المسا دات بطريلة مبالرة، أو  ف تلميص المعونات 

 الل ط الصييونية، وألجؿ –األميركية  التسوية    ممحة أولويةوتعتبر ذلؾ  األونروا، إلي
 وصوؿ أج ؿ ومف التوطيف، وتلجيل العودة ايار منل    لممساىمة العربية الدوؿ  مي
 يسمي ما ور ة العربية الحكومات وجو وني  واألميرك  الصياينة ير ل اليدؼ ىذا إلي

 32العربية". البمداف مف ىجروا الذيف "الييود
 معاناة األونروا مف تلميص مسا دات الدوؿ المانحة ليس باألمر الجديد،  منذ تو يل فإ
    كبير اناياض مف تلكوتواجو الكلير مف العرا يؿ و  األونروا بدأت ،أوسمو اتياؽ

 200ص يتاص األونروا كاف باستطا ة أف  بعد ،الدولية المالية والمساىمات المعونات
 الزمف مف العلد ونصؼ  لد نحو  بؿاحتياجاتو األساسية  لتو ير الج  لكؿ سنويا   دوالر
 التألير سمبا، مايعن  نيسيا الادمات لتو ير سنويا   دوالرا   70سو   ليا يتوا ر اليوـ يعد لـ

                                                           
بر ات بق ميم  األردف واألرال  نطف تلترط لد ـ األونروا ت يير المناىج وحصر التلنادية سعد الديف: وا -31

 .30/1/2018صحييةال د،األردف،.المحتمة
 االد بدير: امييات المطالبة الصييونية بتيكيؾ "األونروا"، مرجل سبؽ ذكره. -32
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 نحو تطوؿ والت  والسكف والصحة التعميـ مجاالت    الادمات الت  تلدميا األونروا  مي
 المانحة الدوؿ  قف األونروا لوكالة مسا داتيا تلميص ملابؿ و   الج ، م ييف امسة
 د ـ ملاريل" يسمي لما المال  د ميا تلديـ تيلؿ راحت المتحدة الواليات الملدمة و  

 والتصورات المياىيـ  مي والعرب  اليمسطين  العلؿ تطبيل    تساىـ الت  "الس ـ
 33لمتسوية. الصييونية -األميركية

 المحتممة: والسيناريوهات رابعًا: اآلفاق
  مي وبناف   األونروا، أزمات مل الدول  التعاط     التارياية التجربة إلي استنادا  
، حتي المتو رة المعطيات ماتمؼ   لب سيما وال السياسية التطورات ظؿ    اليـو

 مستلبؿ بلأف و المية واي ميمية  مسطينية اتجاىات  دة رصد يمكف األميركية؛ التلميصات
 34الدولية: الوكالة

 المنطلة    تنييذىا الجارت والتسويات بالحموؿ ارتباطا إلنيا يا الدا   الدول  االتجاه -1
 يريد اتجاه . وىو194األمم   اللرار بتطبيؽ ارتباطا وليس اللرف"، وااصة "صيلة

 طريليف: بقحد  إنيافىا
 إنياؤىا يتـ لـ ومف تدريجيا، إلييا ص حياتيا بتحويؿ اليمسطينية بالسمطة ربطيا - أ

 كام  . إنياف  
 يتـ بحيث المتحدة، لألمـ التابعة ال ج يف لؤوف ميولية إلي تدريجيا تحويميا - ب

 دوف وسوريا، العراؽ الج   ملؿ إنسان  كممؼ اليمسطينييف ال ج يف مل التعامؿ
 إسرا يؿ باحت ؿ يتعمؽ ألنو سواىـ  ف يميزىـ سياس  بعد ليـ يكوف أف

 منيا. ُىّجروا الت  المحتمة ألرالييـ العودة    وحليـ ألرالييـ،
 لمياولات نتيجة اليمسطينية الدولة  ياـ حيف إلي  مميا الستمرار الدا   االتجاه -2

 السمطة إلي ال ج يف مسؤوليتيا ف وتحويؿ إنياؤىا يمكف وحين ذ النيا ية، المرحمة
 اليمسطينية.

 الحلوؽ تحليؽ يتـ لـ أنو طالما الوكالة ىذه إنياف يمكف ال أنو يعمف الذت االتجاه -3
 .194 رار  تطبيؽ يتـ ولـ ل ج يف، الملرو ة

  للػػػية صػػػوابا، األكلػػػر ىػػػو األايػػػر االتجػػػاه أف يػػػر  الل لػػػة االتجاىػػػات إلػػػي والنػػػاظر
 المجتمػل مسػؤولية إل ػاف حػاؿ بأت يجوز وال الدول ، بالطابل متسمة تبلي بأف يج ال ج يف
 المطالبػػػة لػػػرورة مػػػل اليمسػػػطينية، لمسػػػمطة المسػػػؤولية كػػػؿ وتحميػػػؿ  ػػػودتيـ،  ػػػف الػػػدول 

                                                           
 المرجل السابؽ. -33
  دناف أبو  امر: إسرا يؿ تحث  مي الاطي نحو تصيية األونروا، مرجل سبؽ ذكره. - 34
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وللػػد ارجػػت الكليػػر مػػف السػػيناريوات المحتمػػة  الوكالػػة. لميػػاـ التحسػػينات مػػف العديػػد بػػقجراف
حػػػػوؿ ولػػػػل األونػػػػروا تتحػػػػدث  ػػػػف مسػػػػتلبميا وولػػػػعيا اللػػػػا ـ  ػػػػ  التعامػػػػؿ مػػػػل ال ج ػػػػيف 

 .فياليمسطيني
 35السيناريواألول: -1

المتعملػػػة  زمػػػةىػػػذه األ تجػػػاوز مػػػفسػػػتتمكف  األونػػػرواأف  المتيا ػػػؿ السػػػيناريو ىػػػذا ييتػػػرض
 التالية: والعوامؿ/ االحتماالت األسباب إلي استنادا   ،بالتمويؿ

  مػػػػي معتػػػػادة ،  يػػػػ األونروااألزمػػػػة الراىنػػػػة ليسػػػػت األزمػػػػة األولػػػػي التػػػػ  تواجيػػػػ أف - أ
 ػػ   األسػوأ، ىػ  الحاليػػة األزمػة كانػت إفحتػي و  ،وتجاوزىػػا التمويػؿ أزمػات مواجيػة

 ،2015سػػنة  أزمػػة إلػػيىنػػا  اإللػػارة تجػػدرو  يعنػػ  ذلػػؾ  ػػدـ اللػػدرة  مػػي تجاوزىػػا،
 حينيا.  الدراس  العاـ  طل إلي باألونروا تد ل أف كادت والت 

حػػرص المجتمػػل الػػدول   مػػي الحيػػاظ  مػػي االسػػتلرار  ػػ  المنطلػػة، والػػذت يلػػمنو  - ب
 لللػػػػية ودا ػػػػـو   ػػػػادؿو  لحػػػػؿّ  اسػػػػتمرار  مػػػػؿ األونػػػػروا  ػػػػ  ظػػػػؿ غيػػػػاب  ػػػػرص  عميػػػػة

 الػػػػذت والمعنػػػػوت السياسػػػػ  الػػػػد ـاليمسػػػػطينييف، وىػػػػذا الحػػػػرص بػػػػدا مػػػػف  ال ج ػػػػيف
 التػػ  المعاكسػػة اللػػ وط مػػف الػػرغـ  مػػي رومػػا مػػؤتمر  ػػ  األونػػروا  ميػػو حصػػمت
 تعػويض صػعيد  مػي اليزيػؿ مػردوده مػف وبػالرغـ الكواليس،    األمريكيوف مارسيا
 .المال  العجز

بػػػػلمف  تلّػػػػدر ال حممػػػػة "الكرامػػػػة 2018اللػػػػان / ينػػػػاير  كػػػػانوف  ػػػػ  األونػػػػروا إطػػػػ ؽ - ت
#DignityIsPricelessتػػػو ير أجػػػؿ مػػػف دوالر، مميػػػوف 500مبمػػػغ  جمػػػل " بيػػػدؼ 

 العينيػػػػػة والمسػػػػػا دات الطار ػػػػػة، ال ذا يػػػػػة والمسػػػػػا دات الصػػػػػحية والر ايػػػػػة التعمػػػػػيـ
مبمػغ  لجمػل طار ػا   نػداف   توجيػو إلػي إلػا ة كا ػة. ىػذا  ممياتيػا منػاطؽ  ػ  ل ج يف
سػػػنة  المحتمػػػة واألرالػػػ  سػػػورية  ػػػ  االطار ػػػة برامجػػػو لتمويػػػؿ أاػػػر  مميػػػوف 800
 لبناف.    المليميف سورية مف ولميمسطينييف ،1967

 يػاـ  إلػي األونػروا لامكانية اال تماد  مي دوؿ بديمة    التمويؿ المال ، حيث تتطم - ث
 تعيّػد التػ  األونػروا موازنػة إجمػال  %( مػف7.8د ميػا أ نسػب الدوؿ العربية بزيادة

 البػريكس دوؿ مػف األونػروا تتو ػل كما ،1987 سنة منذ العربية الجامعة مجمس بيا
BRICS ،إ ريليػػا( الصػػػا دة وجنػػػوب والبرازيػػؿ، والينػػػد، والصػػيف، الامػػس أروسػػػيا 
 األونروا. موازنة    إسياماتيا زيادة ا تصاديا  

                                                           
ىات راجل جابر سميماف: ماططات تصيية األونروا.. إلي أيف، تلدير اريو نيحوؿ الس التياصيؿلممزيد مف  -35

 .6-4مرجل سبؽ ذكره، ص  (،104استراتيج  أ
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 الثاني: السيناريو -7
 وبػػػأف لموكالػػػة، األمريكػػػ  التمويػػػؿ تعػػػويض  ػػػ  األونػػػروا  لػػػؿ السػػػيناريو ىػػػذا ييتػػػرض
 بيػػدؼ األونػػروا، وجػػود لػػدّ  المحمومػػة حممتيمػػا ستواصػػ ف و"إسػػرا يؿ"  المتحػػدة الواليػػات
  مميػػة يسػػمي "صػػيلةاللرف" وبالػػتراطات بمػػا المتصػػمة الرؤيػػة إطػػار  ػػ  السياسػػ  االبتػػزاز

مػػػل "إسػػػرا يؿ"  المياولػػػات طاولػػػة إلػػػي يعػػػودوا لػػػف اليمسػػػطينييف أف ييتػػػِرض التسػػػوية. كمػػػا
 اليمسطينية.  الوطنية المطالب مف األدني الحدّ  تمب  ال الت  اإلسرا يمية األمريكية باللروط
  ف النظر وب ّض  المياولات، طاولة إلي لمعودة اليمسطينية الليادة ابتزاز يتعد  و يما
 االحتمػػاليف أحػػد  مػػي السػػيناريو ىػػذا ينطػػوت التسػػوية،  مميػػة اللػػتراطات اسػػتجابتيا مػػد 

 التالييف: 
 األونػروا مػوارد تجييػؼ إلػي الياد ػة األمريكيػة السياسػة مواصػمة األدنػي، الحػدّ     - أ

 ال ج ػػػػػػيف  يقغالػػػػػػة بيػػػػػػا المنػػػػػػوط التيػػػػػػويض بتنييػػػػػػذ  ياميػػػػػػا يعلّػػػػػػد بمػػػػػػا الماليػػػػػػة،
  ودتيـ. تتـ أف إلي اليمسطينييف،

 نيسػػو المصػػير تملػػي بحيػػث و"تعطيػػؿ" دورىػػا، األ صػػي، "لػػّؿ" األونػػروا الحػػدّ   ػػ  - ب
  مسطيف" .  بلأف الدولية التو يؽ لليتو "لجنة الذت

ت ييػر  جية مف اللالث، السيناريو  مي ىذا األ صي حّده    اللان  السيناريو ينيتح و د
 أنلأىا.  الذت 302/1949ر ـ  اللرار إل اف  مميا   مايعن  األونروا"، "تيويض

 الثالث: السيناريو -3
تحػوير "تيػويض"  أو ت ييػر و"إسػرا يؿ"  ػ  المتحدة الواليات نجاح السيناريو ىذا ييترض
 لألمػػػـ العامػػػة الجمعيػػػة مػػػف موا لػػػة  مػػػي الحصػػػوؿ  بػػػر ،302  بػػػاللرار المحػػػدد األونػػػروا
 ال ج ػػيف، للػػؤوف السػػامية الميولػػية صػػ حيات لػػمف التيػػويض ىػػذا دمػػج  مػػي المتحػػدة
 . 302اللرار  إل اف  مميا   يعن  الذت األمر
 وجػػود ىػػو السػػيناريو، ىػػذا  ػػ   ػػدما   لمملػػ   و"إسػػرا يؿ" المتحػػدة الواليػػات ي ػػرت مػػا إف
ر ػػػػـ  العامػػػػة الجمعيػػػة  ػػػػرار إل ػػػػاف مػػػف 1991سػػػػنة  تمكنتػػػا حػػػػيف الصػػػػدد، ىػػػذا  ػػػػ  سػػػابلة
 أمػػػاـ أساسػػػية  لبػػػات ىنػػػاؾ أف بالعنصػػػرية. بيػػػد الصػػػييونية سػػػاو  الػػػذت ،3379/1975
 يم :  ما    تتملؿ السيناريو ىذا تمرير
إصػػػػرار ال ج ػػػػيف اليمسػػػػطينييف  مػػػػي ملاومػػػػة محػػػػاوالت تصػػػػيية  لػػػػيتيـ، وو ػػػػييـ  - أ

 امسػػػػينيات  ػػػػ  التاريايػػػػة تجػػػػربتيـ  مػػػػي بنػػػػاف ماططػػػػات،ال ملػػػػؿ ىػػػػذه بماػػػػاطر
 اإلسػكاف ماططػات كػؿ إسػلاط مػف ا ليػا تمكنػوا والتػ  المال ، اللرف وستينيات
 والتوطيف.
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 ػػػرار  إل ػػػافاألجػػػواف الراىنػػػة اللاتمػػػة التػػػ  تاتمػػػؼ تمامػػػا  ػػػف األجػػػواف التػػػ  سػػػبلت  - ب
سرا يؿ  د نجحتا  ػاـ  3379 ـ  ػ  إل ػاف  ػرار 1991 قذا كانت الواليات المتحدة واي

تلدـ " مميةالسػ ـ" المتيا مة بقمكاف األجواف،  يذا بسبب 3379الجمعية العامة ر ـ 
 تمامػا   ماتميػة األجػواف وتمػؾ ،أوسػمو اتيا ػات تو يػل وُ ب يؿ مدريد مؤتمر إط ؽ ُبع يد
 أوسمو". لعممية "س ـ ذريعا    ل    تليد الت  الراىنة، اللاتمة األجواف  ف

معارلة ال البية    الجمعية العامة لمتوجو األمريك  اإلسػرا يم ، مػا يعنػ  إمكانيػة  - ت
 حػػػػوؿ مجػػػػددا  إلػػػػي المربػػػػل األوؿ، والحػػػػديث  العامػػػػة الجمعيػػػػة  ػػػػ  بالنلػػػػاش العػػػػودة

 أ ػرت التػ  التمييديػة المباحلػاتو  األونػروا، ظمػو  ػ  ولػدت الػذت السياس  المااض
 مػػػف اليمسػػطينييف واسػػتلناف الميولػػية وتأسػػيس بػػال ج يف الااصػػة 1951معاىػػدة 
 حمايتيا.
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 الخاتمة
يبدو أف إسرا يؿ تلعر بالاطر المحدؽ بيا    ظؿ بلاف الللية اليمسطينية  اللة 

اللدس حتي يومنا ىذا،  بلاف ىذه الللية وما يتيرع  نيا مف  لايا وتحديدا  ليتا 
وال ج يف، دوف حّؿ، ييدد الملروع الصييون  وييدد استمرار دولة إسرا يؿ، لذا تسعي 
لما ص مف ىذا الكابوس المز ج مف ا ؿ العمؿ  مي تصيية كؿ ما يلير إلي الحؽ 

الت   ل اف وكالة ال وث،اليمسطين  مف  رارات ومؤسسات، ومف ذلؾ  مميا الدؤوب إل
ـ، 1948طينييف بالعودة إلي األرال  الت  ُىجِّروا منيا  اـ تتلمف ا ترا ا بحؽ اليمس

سرا يؿ بالعمؿ  مي إيجاد  يتـ  بديمة لموكالة ىي ة دولية أار حيث تلوـ الصييونية واي
تكميييا بالعمؿ  مي توطيف ال ج يف اليمسطينييف ودمجيـ    منا ييـ  سرا . و د ولعت 

تكميييا، وآليات  مميا، ـ األونروا و ليذه ال اية اطة د وية تحريلية تستيدؼ نظا
قسلاط حؽ العودة مف المواليؽ الدولية وطوا يما، حتي تلمف الوصوؿ إلى ايتيا النيا ية ب

با تبار أف ذلؾ مصدر  مؽ دا ـ ييدد مستلبؿ الملروع الصييون ، و مي أ ؿ تلدير، 
 يحرج إسرا يؿ سياسيا  مي المستو  الدول .

ية  مسطينية سواف لمواجية ملروع اإلل اف المتصا د، أو    ملابؿ ذلؾ، ال يوجد رؤ 
حياؿ المؤسسات الدولية المكمية  انونا بتو ير المسا دة اإلنسانية والحماية الدولية لملعب 

 اليمسطين  إلي حيف إيجاد حؿ  ادؿ ودا ـ لمصراع.
أدا يا إف مواجية ملروع إل اف األونروا يتطمب أوال  التمسؾ بيا، والعمؿ  مي تطوير 

وربما توسيل ص حياتيا، ويلتل  السع  لجعؿ مساىمات الدوؿ    ميزانية األونروا 
إجبارية وليست تطو ية تمنح كيبات، وذلؾ لمنل استاداـ المسا دات اإلنسانية كوسيمة 
ل ط سياسية، ويستد   مواجية ملروع اإلل اف بملروع إحياف لمجنة التو يؽ الدولية 

يث  ف ىي ة دولية جديدة تعمؿ  مي تسوية  لية ال ج يف تنلأ حوؿ  مسطيف، بدؿ الحد
 بموجب بروتوكوؿ يلره المتياولوف.

 ال ج يف  لية مف لمتامص كملدمة األونروا،  تصيية إلي الدا   اإلسرا يم  المو ؼ
 يستردوا أف بلا يا  مي الحريصيف اليمسطينييف مف يتطمب نيار، ليؿ االحت ؿ تؤرؽ الت 

 التالية: اإلجرافات  بر حلو يـ
 اليمسطين ، اللعب تلريد جريمة  مي كلاىد األونروا وكالة  مي الحياظ مف البد -1

 ولام  .  ادال   ح    ال ج يف  لية تحؿ مالـ حميا ور ض
 بيي ات الييكمية و   اتيا وظييتيا يحدد لموكالة أساس  نظاـ ولل مف بد ال -2

 ميزانيتيا.    الدورت لمعجز حد ولل إلي يؤدت مما المتحدة، األمـ
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 مف -األميرك  الل ط بسبب التبمور    اآلاذ–الدول   المو ؼ  كس محاولة -3
 .194 رار  تنييذ  بؿ بحميا يلبؿ ال مو ؼ إلي الوكالة بحؿ المطالبة

 لمتنصؿ -العربية الدوؿ بعض ذلؾ    بما–المانحة  الدوؿ بعض توجو إلي التنبو -4
 إ ميمية. أار  إلي دولية وكالة مف تحويميا إلي وصوال   لموكالة، د ميا مف
 وجود است  ؿ تحاوؿ بذلؾ وى  األونروا، لتصيية الزمف مل سبا ا إسرا يؿ تاوض

 والنطف كانت ول ف األونروا. إلي النظرة    يمينيا  ف تلؼ الت  الحالية األميركية اإلدارة
 إسرا يؿ  قف مالية؛ ا تبارات مف انط  ا األونروا  مي أمواليا بقنياؽ مكمية غير أنيا تر 
 ال ج يف أماـ الحمر األلواف يلعؿ مما وتارياية، سياسية أبعاد لمف المولوع تأاذ

 لتصيية التنازل  العد بدف تعمف الحاصمة التطورات ألف المعمورة، أرجاف    الموز يف
ل اف األونروا  اللانونية. مكانتيا واي
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