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 933 .................... مليون دوالر لتوفير حلول اإلسكان لالجئين الفلسطينيين في غزة 40اتفاقية بقيمة 

 931 ......................................................... عائلة مشردة في قطاع غزة 4,600األونروا: 
 931 ............................ سوداوية قاتمة لألوضاع المعيشية في قطاع غزة خبراء اقتصاديون: صورة

 931 ........................................ األونروا: مليون الجئ في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية
 993 ........................... غزة لمكان غير صالح للعيش وتدق ناقوس الخطر األونروا تحذر من تحول

 993 ........ : الوضع في غزة مأساوي وبحاجة لحلول سياسية لتحسين ظروف الحياةاألونروامدير عمليات 
 999 ............ ماليين دوالر 105مدير األونروا بالذكرى العاشرة لمعارك "البارد": إعادة اإلعمار تحتاج إلى 
 999 ............................. "مدير عمليات األونروا: األزمات التي تعصف بغزة هي "األسوأ منذ سنوات

 991 ......... شؤون الالجئين بحماس" يطلق تقريره السنوي عن أوضاع الفلسطينيين من سورية إلى لبنان
 991 .................... جئينالغذائية على الفلسطينيين ال يخص فئة الال المساعداتاألونروا: وقف توزيع 

 992 ............... الجهاز المركزي لإلحصاء: عدد الالجئين الفلسطينيين المسجل لدى األونروا ستة ماليين
 991 ................................ ائية لمليون الجئ في قطاع غزةتقدم مساعدات غذ األونرواأبو حسنة: 

 991 ........... األونروا: االنهيار االقتصادي في غزة زاد الطلب على خدماتنا ولم نقلص مساعدات الالجئين
 992 ....................................... ا توضح بالتفاصيل نشاطات إعادة اإلعمار في قطاع غزةاألونرو 

 992 ................................ 2017مليون دوالر في اقتصاد غزة منذ بداية  12.4األونروا: تّم ضخ 
 993 .......................... ا تدمج الخدمات الصحة في حزمة الرعاية الصحية التي تقدمها لالجئاألونرو 

 993 ........................................ األونروا: حصار غزة هو السبب المباشر الرتفاع نسبة البطالة
 

 119 ............................................................................. ثالثًا: المواقف:
 919 .............................................................................................. :المواقف الفلسطينية .1

 919 ........................................................................... :السلطة ومنظمة التحرير أ.
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 919 ......................... ي في لبنان يطالب األونروا بوقف النظام االستشفائي لالجئينالسفير الفلسطين
 919 ................................. منظمة التحرير تنتقد خطط األونروا بتقليص نفقات عالج الجئي لبنان

 911 ........................ القيادة السياسية للقوى الفلسطينية في لبنان تدعو للتصدي لسياسات األونروا
 911 .............. رئاسة السلطة تطالب األونروا بعدم اللجوء إلى خطوات تمس بحياة الالجئين الفلسطينيين

 912 ..................................... الحمد هللا: لن يتم إعفاء األونروا من مسؤوليتها بخدمة الالجئين
 912 ...................................... السفيرة ناصر: دور األونروا أساسي وعامل استقرار في المنطقة

 912 ...................... عباس يدعو الستمرار مساندة األونروا ودعم مهمتها اإلنسانية واإلنمائية المهمة
 911 ................ واشؤون الالجئين" تطالب األمم المتحدة بسداد العجز المالي المتراكم في ميزانية األونر 

 911 ................................. مطالبة باتخاذ خطوات فورية لمنع مزيد من التدهور في عمل األونروا
 911 ................ 194من خالل تنفيذ القرار  يرتهن بحّل قضية الالجئين األونروامنظمة التحرير: تفكيك 

 912 ................................... رام هللا: "وزارة الصحة" تستنكر إغالق مستشفى األونروا في قلقيلية
 912 ...................... لة اإلسرائيلية لتغيير التفويض الممنوح لألونرواالحكومة الفلسطينية تستنكر الحم

 913 .............................................عريقات يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة األونروا
 913 ............................................ ينية ترفض تقليص خدمات األونروامنظمة التحرير الفلسط

 913 ............... وزارة التربية الفلسطينية تصر على حقوق العاملين في األونروا وترفض تحريف المنهاج
 913 ......... ا: حّل أزمة األونروا المالية يجب أن ال يكون على حساب الخدمات المقدمة لالجئينزكريا اآلغ

 913 ............. اإلسرائيلية الشرسة التي تستهدف األونروا -الخارجية الفلسطينية" تدين الحملة األمريكية 
 913 ........................................... من الالجئين %75الخضري: تقليص خدمات األونروا يهدد 

 913 ........................... الحمد هللا: تجميد واشنطن دعمها لألونروا ابتزاز مرفوض وعمل غير قانوني
 913 .................................. الخارجية" الفلسطينية تندد بالحملة األمريكية اإلسرائيلية ضّد األونروا

 911 .................... منظمة التحرير تطالب "غوتيريش" بتحّمل مسؤولية أي عجز مالي تواجهه األونروا
 911 ......................................................... شعث: األونروا باقية والدعم العربي حلٌّ لذلك

 911 ..................... الحكومة تدعو العالم لالستمرار وزيادة دعم األونروا لتمكينها من مواصلة مهامها
 923 ..................................... "أحمد حنون: مخطط لتسليم مهام األونروا إلى "مفوضية الالجئين

 923 ............................................ الحمد هللا يطالب بضمانات دولية الستمرار خدمات األونروا
 923 ................ السلطة تندد بتطبيق أحادي لـ"صفقة القرن" بعد تعليق التمويل األمريكي جزئيًا لألونروا

 929 .................................................. شعث يدين وقف واشنطن مساعدات غذائية لألونروا
 929 ............................. األغا: العجز المالي لألونروا مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

 929 .......................................... داً صيدم": "التربية" لن ترث مدارس األونروا والوضع خطير ج
 921 ....................................................منظمة التحرير" تطالب األونروا بتحمل مسؤولياتها

 921 ..................................... اآلغا: أزمة األونروا تتطلب تمويل برامجها وليس تقليص خدماتها
 921 ................................. الحمد هللا يدعو إلى تكثيف دعم األونروا لمعالجة النقص المالي الحاد

 
 922 .......................................................................................... :الفصائل ب.

 922 ....................................................... حماس ترفض تقليص األونروا لخدماتها بلبنان
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 921 ............ قيادي بفتح: األونروا هي الشاهد الحي لقضيتنا وهي مؤسسة دولية وجدت من أجل الشعب
 921 .......................... القوى الوطنية واإلسالمية برام هللا تدعو األونروا للتراجع عن تقليص خدماتها

 921 ..................................................... اللجنة القيادية الفلسطينية: الضغط على األونروا
جراءات إدارة األونروا  922 ............. الفصائل في لبنان، لمواصلة التحركات االحتجاجية الرافضة لقرارات وا 
 922 ........ النكبةالديموقراطية": أزمة األونروا تتم بضغط من االحتالل للتخلص منها باعتبارها شاهدًا على 

 923 .......................... اإلسالمي: تقليصات األونروا زادت من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الجهاد
 923 .......................................... ارات األونروالبنان: الفصائل تؤكد تواصل االحتجاجات ضد قر 

 923 ...... "شؤون الالجئين في حماس تعد دراسة بعنوان "خدمات األونروا في ميزان الالجئين في قطاع غزة
 923 ............................................. الفلسطينيين باألونروا ينتهي بالفشل لبنان: لقاء الالجئين

 923 ......................... لبنان: "خلية األزمة" تطالب برحيل مدير األونروا بعد فشله في تقديم أّي حلول
 921 ........................................ حثنا مع األونروا زيادة خدماتها لالجئين في سوريةمجدالني: ب

 921 ................... ممثل حماس في لبنان يطالب بان كي مون بضرورة إيجاد حّل سريع ألزمة األونروا
 913 ........................ لبنان: الغضب يسيطر على المخيمات بسبب استهتار األونروا فيخلية األزمة 

 913 ........................................الفصائل الفلسطينية في لبنان تعلق قرار إغالق مكاتب األونروا
 919 .................................. لبنان: خلية األزمة تهدد األونروا بالتصعيد إذا لم تتراجع عن قراراتها

 919 ....... لثني القيادة الفلسطينية للدخول بمسار التسوية الهابط األونرواالديموقراطية": أمريكا تجفف منابع 
 911 ............... الجهاد": هناك خطوات حثيثة من األمم المتحدة للتخلي عن قضية الالجئين الفلسطينيين

 911 ................................. بنانأحمد عبد الهادي: األونروا لم تستجب لمطالب الفلسطينيين في ل
 912 ...................................... خلية األزمة" في لبنان: األونروا أبلغتنا أنه ليس لدينا مال ندفعه

 912 ........ ء الالجئين في وجه الدول المضيفةبركة: نرفض أن تتخلى األونروا عن مسؤولياتها وتلقي عب
 911 ............... غزة: القوى الوطنية واإلسالمية تطالب األونروا بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الالجئين

 911 .................... الالجئين" في حماس: وقف دعم األونروا سيؤثر سلبا على خدمات الالجئينشؤون 
 911 ...... شؤون الالجئين بفتح: الالجئون يعانون من بطالة كبيرة بعد توقف األونروا عن تقديم مساعداتها

 912 ............... في حماس: أوضاع الفلسطينيين بلبنان األسوأ منذ نشأة األونروا الالجئينمسؤول ملف 
 912 ........................................... شؤون الالجئين" بحماس تطالب األونروا بإنقاذ موظفي غزة

 912 ....................... يدعو األونروا للتراجع عن القرارات التعليمية الجائرة حماسشؤون الالجئين في 
 913 .................................................. أبو العردات يستنكر مطالبة نتنياهو بـتفكيك األونروا

 913 ................. أبو سمهدانة: االحتالل يسعى إلى تصفية قضية الالجئين من خالل استهداف األونروا
 913 ........ مستشفى الوكالة بقلقيلية فتح تعقد اجتماعًا للتصدي لقرارات األونروا حول تقليص الخدمات في

 913 ........... في حماس: "إسرائيل" تحاول استغالل الظروف الدولية إلنهاء عمل األونروا الالجئينشؤون 
 913 ............... اس في لبنان: الدول المانحة تهدف لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيينندوة لحركة حم

 913 ...................................... حماس: تهديدات ترامب بقطع المساعدات ابتزاز سياسي رخيص
 913 ............... و مرزوق: لو قطعت واشنطن المساعدات فستبقى المشكلة قائمة حتى عودة الالجئينأب

 913 ............................ أبو زهري: تصريحات نتنياهو تدلل أن تقليصات األونروا لشطب حّق العودة
 911 ............................... حماس: تقليص المساعدات المالية لألونروا تصفية للقضية الفلسطينية
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 911 .............................. الجبهة الديموقراطية: القرارات األخيرة بشأن األونروا حرب أمريكية شاملة
ن الدور المهم لألونروا وتطالب بدعمها لضمان استمرار خدماتها  911 ........................... حماس تثمِّّ

 923 .............................. الديمقراطية" تؤكد ضرورة بقاء األونروا باعتبارها شاهدا على حق العودة
ر من وقف الخدمات  923 ........................................ اتحاد موظفي األونروا وقيادة الفصائل يحذِّّ
 929 ......................................... المجاهدين" تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة األونروا بغزة

 929 ..................... بغزة تنظم وقفة احتجاجية رفضًا لقرارات اإلدارة األمريكية واإلسالميةالقوى الوطنية 
 921 ................... ألونروااعتراض فلسطيني على تصريحات باسيل حول شطب سجالت الالجئين من ا

 921 .................................................عن أعلى درجات النفاق السياسي تعبِّّرفتح: واشنطن 
 

 922 ........................................................................................... ج. الشعب:
 922 ...................... اللجان الشعبية لالجئين بغزة تطالب األونروا بحّل سريع ألزمة الصحة بمختبراتها

 922 ................... اللجان الشبابية والمؤسسات األهلية: مخيمات صيدا والجنوب ترفض قرارات األونروا
 921 .......................................... تحركات في "البداوي والبارد" أمام مكتب األونروا في طرابلس

 922 ....................................... لبنان: اعتصامات في المخيمات رفضًا لتقليص "أونروا" خدماتها
 922 ............................................... األطفال الالجئون: األونروا تقتلنا يوميًا بقراراتها الظالمة

 923 ...................................... لبنان: استمرار التحركات الشعبية الفلسطينية ضّد قرارات األونروا
 923 ........... األونروا بالتراجع عن تخفيض خدماتها ألبناء شعبنا يطالببيروت: المؤتمر الشعبي اللبناني 

 923 ........... وروبي للضغط على األونرواالفلسطينيون يعتصمون أمام ممثلية االتحاد األ  الالجئونلبنان: 
 923 .................... لبنان: اعتصام لالجئين الفلسطينيين ضّد األونروا أمام السفارة األمريكية في عوكر

 923 ................................. "الفلسطينيون ينقلون تحركاتهم إلى منطقة "اليونيفيللبنان: الالجئون 
 923 ..................................... باألونروا.. وحّق العودة متمسكوناعتصام فلسطيني في اإلسكوا: 

 923 ..................................................... لبناني رفضًا لقرارات األونروا -يني اعتصام فلسط
 921 ........ ألف فلسطيني وقعوا على مذكرة لألمم المتحدة 35نائب المسؤول السياسي لحماس في لبنان: 

 921 .................................................. جئات فلسطينيات يعتصمن ضد األونروا في بيروتال
 921 .......................................................... لمدير األونروا احتجاجبيروت: تسليم مذكرة 

 933 ................................ مقراتها خدمة مجانية لالحتالل وقفة في نابلس: قرارات األونروا إغالق
 933 ......................................... إضراب جزئي في مرافق األونروا شمل مناطق الوكالة الخمسة

 939 .................................. يوم احتجاجًا على التقليصاتإغالق مقار األونروا في القدس وغزة ال
 939 ......... غزة: الهيئة التنسيقية إلحياء ذكرى النكبة تدعو لتنحي مفوض األونروا بسبب تراجع الخدمات

 931 .............................................. خدمات األونروا تقليصة فـي غـزة احـتـجـاجـًا على تـظـاهـر 
 931 .............. "خان الشيح" يعتصمون أمام األونروا ويطالبونها بتحمل مسؤولياتها مخيمسورية.. أبناء 

 931 ................................................... الخليل.. أهالي مخيم الفوار يغلقون مكاتب األونروا
 932 ........................................................................... إغالق مقرات األونروا بغزة

 932 ................................................ بدعم األونروا االتحاد األوروبي تطالبمؤسسة "شاهد" 
 932 ....................................."اتحاد موظفي األونروا في غزة يعلن رفضه قرار "معاقبة الموظفين
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 931 ............................................ موظفيها ونروا بحقّ األ اللجان الشعبية" تحذر من إجراءات 
 931 ...................... مركز العودة" يدعو األمم المتحدة لعدم الخضوع لمحاولة االحتالل بتفكيك األونروا

 931 ....................................... روا الندثرت قضية الالجئين: لو لم تكن هناك األونالقاسمأنيس 
 932 ..... غزة اللجان المشتركة لالجئين تناشد مفوض األونروا تحمل المسؤولية وحل أزمات تعصف بالجئي

 932 .................................. ضّد سياسة "األونروا" لتقليص خدماتها في الضفة الغربيةاحتجاجات 
 933 ................................... يشرعون بالتصعيد ويبدؤون باعتصام جزئي األونروا األردن: معلمو

 933 ....................................... املي األونروا يحذر إدارته من خطورة القرارات التوفيريةاتحاد ع
 933 ......................................... عاملو األونروا بغزة يعلقون إجراءاتهم التصعيدية ضّد إدارتهم

 933 ................................................................. امل في مرافق األونروا بغزةإضراب ش
 933 ................................................................ هويدي: تصفية األونروا هدف سياسي

 933 ...............................................تظاهرة بغزة تندد بتقليص المساعدات األمريكية لألونروا
 933 ........................................................... مخيمات الضفة تحتج على تصفية األونروا

 931 ............................... خطيب األقصى يطالب الدول العربية واإلسالمية بتغطية ميزانية األونروا
 931 ............ األمانة العامة لـ"مؤتمر فلسطينيي الخارج" تحّذر من صفقة القرن وتدعو لتصعيد االنتفاضة

 931 ................. قليص خدمات األونروااللجنة العليا للدفاع عن حّق العودة" تنظم وقفة احتجاجًا على ت
 933 ....................................... معلماً  158اعتصام في نابلس رفضًا لتقليصات األونروا ولفصل 

 933 ....................................... نروا في لبنان" تحذر من إمكانية توقف خدمات األو 302الهيئة 
 933 ................................................ مهندساً  97مركز "حماية" يستنكر إنهاء األونروا عقود 

 939 ........................................ امخيمات لبنان تشهد اعتصامات رفضًا لمحاوالت إلغاء األونرو 
 939 ........................................ مسيرات حاشدة في الضفة وغزة تندد بمحاوالت تصفية األونروا

 931 ........................................ يعتصمون للمطالبة بدعم دولّي لميزانيتها العاملون في األونروا
 931 ............................... منظمة "ثابت": نتائج مخّيبة لـ"مؤتمر روما" في إنقاذ األونروا من أزمتها

 932 ...............شد التمويل الالزم لألونروامنظمات فلسطينية تحّذر من تداعيات فشل مؤتمر روما في ح
 

 932 ................................................................................................. . المواقف اإلسرائيلية:2

 932 ................................................................. دراسة إسرائيلية تحرض على األونروا
 931 ............................................ :األونروا: "إسرائيل" تعرقل إدخال مواد البناء في قطاع غزة

 932 ......................... يديعوت أحرونوت": نتنياهو ينوي استهداف األونروا بالتعاون مع إدارة ترامب"
 932 ............................. يديعوت أحرونوت": بحث إسرائيلي يهاجم مناهج التعليم بمدارس األونروا"

 933 .......................... ليبرمان يدعو واشنطن لتغيير سياستها من "مجلس حقوق اإلنسان" واألونروا
 933 ...................................... األونروا من دخول مدينة القدس حافالتالقوات اإلسرائيلية تمنع 

 933 .................................................................. نتنياهو: حان الوقت لتفكيك األونروا
 933 ..................... ضغط إسرائيلية بالكنيست لتقييد صالحيات األونروا مجموعةالسابعة اإلسرائيلية": 

 933 ...................................................... إسرائيل" تحاول تغيير مهام األونروا في فلسطين
 933 .............................. الخارجية اإلسرائيلية تعارض ترامب ونتنياهو حول تقليص تمويل األونروا
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 933 ................................................................... جلعاد أردان يدعو إلى حّل األونروا
 931 ...................................................... نفتالي بينيت يطالب ترامب بوقف تمويل األونروا

 931 ................... نتنياهو: األونروا تخطط لـ"تدمير إسرائيل".. وهي تكرس قضية الالجئين وحق العودة
 933 ....................................... إسرائيل" تزعم أن األونروا تسيء استخدام المساعدات اإلنسانية

 933 .................................................................... تل أبيب: األونروا انتهت إلى األبد
 933 ... "منية اإلسرائيلية: خفض المساعدات األمريكية للسلطة واألونروا سيسبب ضررًا بأمن "إسرائيلاألجهزة األ

 939 ............................ إسرائيل" ترفض تعويض األونروا عن الدمار الذي ألحقته بمدارسها في غزة
 

 939 ........................................................................................ . المواقف العربية واإلسالمية:3

 939 ...................................................................................... أ. مواقف عربية:
 939 ............................................................................. جامعة الدول العربية:. 1

 939 .................................. الجامعة العربية" تدعو لتمكين األونروا من مواصلة برامجها التعليمية
 939 ........................... تعليمالجامعة العربية تحذر من التأثير السلبي ألزمة األونروا المالية على ال

 931 ...................... مؤتمر المشرفين على الفلسطينيين يرفض قرارات واشنطن بشأن القدس واألونروا
 931 ............................................ ييس دورهاالبرلمان العربي يدعو لدعم األونروا ويرفض تس
 932 ..................................................... الجامعة العربية تناشد العالم عدم أغالق األونروا

 932 ............................. نرواالبرلمان العربي يشدد على ضرورة المحافظة على استمرار رسالة األو 
 

 932 .............................................................................. دول الخليج العربي:. 2
 932 .................................. الهالل األحمر القطري يوّزع مالبس شتوية لتالمذة األونروا في لبنان

 931 ............................................. األونروا" تثمن جهود قطر في توفير بيئة آمنة لطالب غزة
 931 ................ مليون دوالر لألونروا لدعم مشاريع في فلسطين المحتلة واألردن 59السعودية تتبرع بـ 

 931 ................... من األطفال الالجئين الفلسطينيين في غزة 2,570دبي العطاء" تحمي حّق التعليم لـ 
 931 ......................... ارس األونروا في غزةمولدًا كهربائيًا لمد 43برنامج "الفاخورة" القطري يتبرع بـ 

 932 .................................................. منحة سعودية إلصالح منازل تضررت في حرب غزة
 932 .......................................... ألف أسرة في غزة 26خليفة اإلنسانية" تقدم وجبات إفطار لـ 

 932 ..........." الكويتي يتبرع بـ"مئتي ألف دوالر" لمشاريع األونروا الطبية في لبنانالمرضىصندوق إعانة 
 933 .......................... ونروا لدعم الجئي فلسطين في سوريةالكويت تتبرع بـخمسة ماليين دوالر لأل 

 933 ....................................... مليون دوالر لألونروا لدعم التعليم في غزة 15اإلمارات تتبرع بـ 
 933 ........................... الب بدعم األونروا وعودة الالجئين الفلسطينيينالكويت: المجتمع الدولي مط

 933 ......................................... السعودية تؤكد استمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين واألونروا
 933 ...................... مليون دوالر لمشاريع األونروا في غزة والضفة واألردن 67بلغ السعودية تتبرع بم

 933 ............................ السعودية تتبرع بمليون دوالر للمعونة الغذائية لالجئي فلسطين في سورية
 933 .................................. األونروا تعلن عن تمويل سعودي جديد لمشاريعها في الضفة الغربية

 933 ....................................... مليون دوالر للبنية التحتية في الضفة 32منحة سعودية بقيمة 
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 931 ............................. ماليين دوالر منحة سعودية إلعمار المنازل المدمرة في غزة 10األونروا: 
 931 ........................................................ مسؤول أممي: اإلمارات داعم أساسي لألونروا

 913 ...................... ة تؤكد أنها ستظل رائدة بدعمها لالجئين الفلسطينيين في أرجاء المنطقةالسعودي
 913 ....................................... مليون دوالر منحة إماراتية لقطاع التعليم في غزة 15اإلمارات: 

 919 ................................................... الكويت تخّصص مليوني دوالر لدعم األونروا سنوّياً 
 919 .................................................. السعودية تجدد دعمها لـ"أونروا" والقضية الفلسطينية

 919 ........................... لصينية: على الرغم من الحصار.. قطر تساعد الفلسطينيينوكالة "شنخوا" ا
 919 ................................................. الكويت تسلم األونروا مليوني دوالر لدعم الفلسطينيين

 
 911 ................................................................................ ى:دول عربية أخر . 3

 911 ............................................................... عباس إبراهيم: التمسك بوكالة األونروا
 911 ........ يةبهية الحريري تؤكد وقوفها لجانب حّق الالجئين الفلسطينيون بالحصول على الخدمات الصح

 911 .............. وزير الشؤون االجتماعية اللبناني ينتقد تقليص األونروا مساعداتها لالجئين الفلسطينيين
 912 ........................... روا تناول أوضاع الالجئين الفلسطينيينالخارجية المصرية": اللقاء مع األون

 912 ................................................................ األردن يرفض تقليص خدمات األونروا
 912 .............................. دة لتمويل األونروارئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يدعو آللية جدي

 911 ................................... وزير الخارجية اللبناني يحذر المانحين من تداعيات مشكلة األونروا
 911 ......... مليون دوالر 162ناهزت الـ  2003لمترتبة لصالح لبنان منذ باسيل لألونروا: قيمة متوجبات الوكالة ا

 911 ........................................................... الرئيس اللبناني يؤكد تقديره لجهود األونروا
 912 ................ ة: األردن يقدم مليار دينار سنويًا لخدمة الالجئين الفلسطينييندائرة الشؤون الفلسطيني

 912 ....................................... األردن يدعو العالم للوفاء بالتزاماته تجاه الالجئين الفلسطينيين
 912 .................. منيمنة عن محاولة نتنياهو إنهاء األونروا: على لبنان والدول العربية التحّرك السريع

 913 .................................... السلطات اللبنانية تطلق رؤية موحدة لقضايا الالجئين الفلسطينيين
 913 .............................................. مصر تؤكد دعمها لألونروا لخدمة الالجئين الفلسطينيين

 913 ........... الصفدي يدعو المجتمع الدولي لدعم األونروا لالستمرار بأداء واجباتها لالجئين الفلسطينيين
 913 ............................ الشؤون الفلسطينية": لم نتبلغ رسميا بتجميد أو وقف المساعدات لألونروا

 913 ...................................................... لبنان يدين تجميد المساعدات األمريكية لألونروا
 913 ................................... األردن يؤكد ضرورة استمرار عمل األونروا ويرفض تقليص خدماتها

 913 ............................. عبد هللا الثاني يؤكد ضرورة دعم األونروا لمواصلة تقديم خدماتها لالجئين
نشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة لدعم األونروا  913 ..................... مصر: إليجاد حلول مبتكرة وا 

 911 ......... الالجئين الفلسطينيين وزير خارجية األردن: دعم وكالة األونروا رسالة بأن العالم لم يتخل عن
 911 .... باسيل يدعو األونروا إلى شطب كل الجئ فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية

 911 ................... على باسيل: سجالت األونروا الوحيدة التي تحفظ حق الفلسطيني بالعودة منيمنة رداً 
 
 



 أزمة األونروا  _______________________________________________________________ 

 14 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 133 .................................................................................. مواقف إسالمية:ب. 
 133 .......................................................... اًل بغزةمنز  260البنك اإلسالمي يمول إعمار 

 133 .................................. مساعد وزير الخارجية التركي: سنواصل دعمنا لالجئين الفلسطينيين
 139 ................. لمساعدة الالجئين الفلسطينيينقمة إسطنبول اإلسالمية تحّث على زيادة دعم األونروا 

 139 ........................................................... أردوغان: سنعمل على توفير الدعم لألونروا
 139 ........................... يات وبلديات غزةاألونروا: مليون دوالر من "صندوق األقصى" لوقود مستشف

 
 131 ..................................................................................................... . المواقف الدولية:4

 131 ................................................................................... الواليات المتحدة:أ. 
 131 .......... مليون دوالر لالجئين الفلسطينيين في سورية 47.7الواليات المّتحدة: تقدم دعمًا مالّيًا بقيمة 

 202 ................ مليون دوالر تبّرع أمريكي لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 52: األونروا

 131 ................................... مليون دوالر لألونروا 68الواليات المتحدة تعلن عن تبرع إضافي بـ 
 131 .................................................... مليون دوالر لألونروا 25الواليات المتحدة تتبرع بـ 

 132 ......................... موقع "واال": "إسرائيل" والواليات المتحدة توقفان مشروعًا لزيادة موازنة األونروا
 132 ......... رجية تنفي وتؤكد أن المداوالت جاريةمليون دوالر لألونروا... والخا 125أنباء عن تجميد واشنطن 

 131 ........................................ مليون دوالر 60الدعم األمريكي لألونروا بـ  خفضترامب ينوي 
د   131 ............................... ليون دوالر لبرنامج المساعدات الفلسطينيةم 65الواليات المتحدة تجمِّّ

 132 ................................................... واشنطن: التجميد رسالة لألمم المتحدة وليس عقاباً 
 132 ............................. طين الالجئين الستمرار دعم األونرواصحيفة إسرائيلية: واشنطن تشترط تو 

 133 ............................... مليون دوالر 45واشنطن تعلق صرف مساعدات غذائية لألونروا بقيمة 
 133 .......................................... نع الدعم الدولي للسلطة واألونرواالحياة": ضغوط أمريكية لم

 133 ........ التبرعات بإقليَمي األردن واألراضي المحتلة وحصرواشنطن تشترط لدعم األونروا تغيير المناهج 
 133 ............................... تهديد أمريكي بوقف تمويل األونروا بالكامل والمس بحّق العودة لالجئين

 133 .......................................................غرينبالت: واشنطن تريد أن تنهي عمل األونروا
 133 ............................................ األمريكي يتضامن مع "أونروا" ويخاطب الرئيسالكونجرس 

 
 133 ................................................................................. ب. االتحاد األوروبي:

 133 .......................... هر الباردمليون يورو إضافية إلعمار مخيم ن 12االتحاد األوروبي يخصص 
 133 ................. مليون يورو لدعم برامج األونروا األساسية 20االتحاد األوروبي يقدم مساهمة بقيمة 
 131 ................................... مليون يورو لألونروا 82بقيمة االتحاد األوروبي يتعهد بمساعدات 

 131 .................................... األوروبية" تتبرع بـخمسة مليون يورو لالجئي فلسطين في سورية
 131 ..................... مليون يورو 9.5يًا لدعم الجئي فلسطين بقيمة تبرعًا إضاف يقدماالتحاد األوروبي 

 193 .................. األونروا" واالتحاد األوروبي يطلقان مشروع تحسين مرافق الوكالة التعليمية والصحية
 193 .............................. االتحاد األوروبي واألونروا يؤكدان التزامهما بخدمة الالجئين الفلسطينيين
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 193 .................................................................................. الدول األوروبية:. ج
 193 ..........................من إيطاليا لدعم لالجئين الفلسطينيين في سوريةاألونروا تتلقى مليون يورو 

 199 .................................... األونروا تنفي تأخر ألمانيا عن دفع أموال لبرنامج إعادة إعمار غزة
 199 ............................ برع بـأربعة ماليين دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين في سوريةالدنمارك تت

 199 .................................. ماليين يورو من إيطاليا لدعم خدماتها 6.6األونروا تعلن عن تلقيها 
 191 ........................................... مليون يورو إسهام طارئ من إيطاليا لالجئين في قطاع غزة

 191 ................................. الحكومة الهولندية تتبرع بنحو ثالثة ماليين يورو لألونروا في األردن
 191 ................................. مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان 3.6الدنمارك تقدم 

 191 ...................................... مليون دوالر 6.6دعم سويدي جديد لالجئين الفلسطينيين بقيمة 
 192 .......................... ماليين دوالر لدعم األونروا 3.5سفيرة النروج في لبنان تزور "عين الحلوة": 

 192 ............................................................. تبرعات إسبانية ونمساوية لوكالة األونروا
 192 ............................ مليون يورو لألونروا من أجل مشاريع في غزة 23.15انيا تتبرع بمبلغ ألم

 192 .............................................. السويد تحذر من تجميد الواليات المتحدة تمويل األونروا
 191 ...................... جلس النرويجي لالجئين: "عواقب كارثية" لوقف التمويل األمريكي عن األونرواالم

 191 ..................... فرنسا تعرب عن أسفها لقرار الواليات المتحدة تجميد جزء من مساهماتها لألونروا
 191 ................................ مليون دوالر لألونروا على ثالث سنوات 23 أكثر منبلجيكا تتعهد دفع 

 191 ..................................مليون جنيه 50بريطانيا: نحن ملتزمون بدعم األونروا وسوف نحول 
 192 ................................ ألونروامليون يورو ل 13وزير هولندية تتعرض لحملة شرسة لتبرعها بـ

 192 ............................................................ ألمانيا تطالب بتجنيب األونروا انهيارًا مالياً 
 192 ....................................................... مليون دوالر لألونروا 23.5اليابان تتبرع بمبلغ 

 193 ................................................ باريس وبرلين تحضان على تحرك دولي لدعم األونروا
 193 .......................... مليون جنيه إسترليني على األقل لألونروا مطلع حزيران المقبل 28: بريطانيا

 
 193 ......................................................................................... دول أخرى:. د

 193 ................................................................ تمويلها إلى لألونروا إعادةكندا تبحث 
 193 ............................. مليون دوالر لألونروا لدعم الالجئين الفلسطينيين 38.21اليابان تتبرع بـ 

 193 ............................. ام في غزةاليابان تتبرع بنصف مليون دوالر لدعم أعمال الكشف عن األلغ
 193 .................................. أربعة مـاليين دوالر من اليابان لدعم برنامج المعونة الغذائية في غزة

 193 ............................................................ ترحيب أممي باستئناف دعم كندا لألونروا
 193 ........................ كوريا الجنوبية تقدم نصف مليون دوالر دعما لالجئين الفلسطينيين في سورية

 193 ............................................................. مليون دوالر لألونروا 28اليابان تتبرع بـ 
 191 .................................................................. روسيا تتبرع بمليوني دوالر لألونروا

 191 .................. صندوق أوبك للّتنمية الّدولية يمنح األونروا مليون دوالر لدعم برنامج التعليم بالقدس
 191 ...................... مليون يورو لدعم خدمات األونروا الصحية في فلسطين 1.5النمسا تتبرع بمبلغ 

 113 ................ "ت في "عين الحلوةاألونروا: اليابان تتبرع بثالثة ماليين دوالر إلصالح أضرار االشتباكا
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 113 .......................................................... مليون دوالر لدعم األونروا 1.25الهند تقدم 
 113 .................... ليصات األونروامنظمة دولية يرسلون رسالة احتجاج إلدارة ترامب بشأن تق 21قادة 

 
 232 ................................................................... رابعًا: التقارير والمقاالت:

 112 ................................................................................................................ . تقارير:1

 112 .......................................... تقّشف األونروا يحاصر الالجئين الفلسطينيين... حتى الموت
 113 ..... دراسة لـ"األمريكية" واألونروا حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان

 113 ...................... عائلة الجئة في غزة 11,460تقرير أممي: استمرار تحويل الدفعات المالية لنحو 
 111 .................................................. عامًا من صنوف البؤس 69المخّيمات الفلسطينية.. 

 129 ................................. المخيمات الفلسطينية في األردن.. ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة
 129 .................. في سورية.. مأساة الداخل وغياب الحقوق في الجوار الفلسطينيونتقرير: الالجئون 

 122 .................................... الالجئون الفلسطينيون في لبنان.. وتساؤالت عن انحسار أعدادهم
 123 .......................................................... تقرير: الخطة "ب" بعد إلغاء األونروا جاهزة؟

 113 ......................... كيف خدم التعداد السكاني األخير لالجئين بلبنان مخططات استهداف "أونروا"؟
 111 .............................. مالمح "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية يكشفتقرير: عريقات 

 
 112 .............................................................................................................. . المقاالت2

 112 ........................................ الالجئون ليسوا "بضاعة" في "شركة" األونروا!... سامي حمود
همال منظمة التحرير... أحمد الحيلةالالجئ ف  113 .......................... ي لبنان.. بين تآمر األونروا وا 
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 المقدمة
إلى أزمة إنسانية قّل نظيرها في التاريخ؛ تمثل أهم فصولها في  1948نة أدى قيام "إسرائيل" س

طرد مئات اآلالف من السكان األصليين، وتحويلهم إلى الجئين في الدول العربية المحيطة 
بفلسطين؛ فضاًل عن توجه قسم منهم نحو الضفة الغربية وقطاع غزة، التي لم تكن قد احتلت بعد. 

خطير دفع الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى إنشاء وكالة األمم المتحدة هذا الوضع اإلنساني ال
 . 1949/12/8في  إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(

هدفت األمم المتحدة من إنشاء وكالة األونروا إلى تأمين المساعدات الطارئة لالجئين 
ت صحية أساسية، على اعتبار أّن أزمة الالجئين الفلسطينيين الفلسطينيين من ملجأ، وغذاء وخدما

ستكون قضية عابرة. إال أن امتداد فترة اللجوء، وانتشار مخيمات الالجئين في عدد من الدول 
العربية، أدى إلى تشعب عمل األونروا خاصة بعد ازدياد أعداد الالجئين بسبب التكاثر الطبيعي 

؛ مما أدى إلى لجوء 1967"إسرائيل" للضفة الغربية وقطاع غزة سنة للوالدات، وكذلك بسبب احتالل 
 أعداد أخرى من الفلسطينيين.

زادت األحداث والمعاناة التي تعرض لها الالجئون الفلسطينيون في السنوات األخيرة، في غزة 
، من منسوب 2007، ومخيم نهر البارد في شمال لبنان سنة 2011، وسورية منذ سنة 2014سنة 

تحديات التي باتت تواجهها األونروا في التعامل مع ملفات إعادة اإلعمار واإلغاثة الطارئة ال
لالجئين باإلضافة إلى استمرارية تقديم الخدمات األساسية. ومع تراجع مستويات الدعم المالي التي 

وجود الوكالة  تتلقاها الوكالة من الجهات المانحة في السنوات األخيرة، وتحولها إلى أزمة باتت تهدد
أو تنذر بتدهور كبير في مستوى ما تقدمه من خدمات، خصوصًا بعد إعالن اإلدارة األمريكية في 
عهد الرئيس دونالد ترامب تجميد الدعم المالي للوكالة، ُطرحت أسئلة كثيرة حول مدى تأثير هذه 

حول إنهاء "قضية التطورات على مستقبل الالجئين الفلسطينيين وحق العودة، في ظل ما ُيثار 
 الالجئين" كمقدمة أو في إطار ما ُيسمى بـ"مشروع صفقة القرن" األمريكي.

وانطالقًا من أهمية الموضوع اختار قسم المعلومات واألرشيف في مركز الزيتونة للدراسات 
اني واالستشارات أن يتناول في العدد الرابع والعشرين من سلسلة ملف معلومات األزمة المالية التي تع

منها وكالة األونروا؛ وذلك من خالل عرض أهم األخبار والتقارير والمقاالت التي سلطت الضوء على 
أهم األحداث والتحديات التي واجهت الوكالة وتداعيات ذلك على الالجئين الفلسطينيين، كما يتناول 

ويغطي هذا الملف الفترة  هذا الملف المواقف الفلسطينية والعربية والدولية التي رافقت هذه التطورات.
 .16/4/2018إلى  1/1/2016من 
 





 تمهيدال___ ________________________________________________________________

 21       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 التمهيد
 األونروا: التأسيس والبرامج والوضع الدولي. 1

للقلق الشديد لالجئين الفلسطينيين.  لطالما شّكل افتقار وكالة األونروا إلى األمان المالي مصدراً 
وقد شهدت السنوات األخيرة تفاقمًا شديدًا لألزمات المالية التي تواجهها الوكالة، حيث ظّلت حاالت 

وتستمر حتى كتابة هذه  2013العجز التمويلي تظهر بأحجام متزايدة في كل سنة منذ سنة 
لم تعد التدابير المؤقتة التي تكررت السطور. وقد نضبت احتياطات الوكالة منذ زمن طويل، و 

االستعانة بها لسّد الثغرات، والتي اتخذت أشكااًل شتى من تعليق المدفوعات إلى االقتراض من 
 صندوق األمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، تشكل حاًل مستدامًا. 

 5.3كثر من ألدمات وتهدد األزمات المالية المتكررة التي تواجهها الوكالة بتعطيل تقديمها خ
ألف طالب في مدارس الوكالة، إلى جانب العدد الكبير  515ماليين الجئ، بمن في ذلك نحو 

مخيمًا لالجئين وحولها، كما تهدد  58لحاالت رعاية صحة األم والطفل التي تعالجها الوكالة في 
 ون الفلسطينيون.ئبزيادة حدة حالة انعدام اليقين التي يتعرض لها الالج

 

 . تأسيس األونروا، والوضع القانوني والدولي للوكالة:أ
الصادر عنها في  302أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة وكالة األونروا بموجب القرار رقم 

، وذلك لتأمين المساعدات الطارئة 1950مايو  ، إال أنها لم تباشر عملها إال في أيار/8/12/1949
لالجئين الفلسطينيين من ملجأ، وغذاء وخدمات صحية أساسية وغيرها، على اعتبار أن أزمة 
الالجئين الفلسطينيين ستكون قضية عابرة. وفي ضوء غياب حّل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، 

 2020نروا، ويمتد آخر تجديد حتى حزيران/ يونيو تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لوالية األو 

1. 
إال أن استمرار أزمة الالجئين الفلسطينيين طوال هذه المدة انعكس على نوعية الخدمات التي 
تقدمها األونروا لالجئين، لتشمل الحقًا التعليم وبرامج التنمية، وغيرها من المجاالت الرامية إلى 

وفي الرأسمال اإلنساني، اللذين حققا نجاحًا ملفتًا على صعيد االستثمار في التنمية البشرية، 
 .2إنجازات المنظمة

ويتم تمويل األونروا بالكامل تقريبًا من خالل التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول األعضاء 
 ، فإن وكالة األونروا نشأت:302. واستنادًا إلى ما جاء في القرار 3في منظمة األمم المتحدة

                                  
 http://cutt.us/XRTkaونروا، لمحة عامة عن األونروا، نظرة شاملة، انظر: موقع وكالة األ 1
2 "International Conference on Palestine Refugees and united nations NG meeting on Palestine Refugees," Held At 

UNESCO Headquarters, Paris, 26-28/4/2000, http://cutt.us/oLWW 
 x4http://cutt.us/olpوا، لمحة عامة عن األونروا، انظر: موقع األونر  3
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عاون مع الحكومات المحلية في مجال اإلغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب أ. للت 
 توصيات بعثة المسح االقتصادي.

ب. للتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق األوسط، في التدابير التي تتخذها هذه الحكومات 
 .4ير متاحةتمهيدًا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لإلغاثة ولمشاريع األعمال غ

وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به األونروا في سبيل مساعدة الالجئ الفلسطيني، غير 
أنه يؤخذ عليها التعريف الضيق الذي اعتمدته لتعريف هذا الالجئ، ألنه استثنى الكثير من 

طق عملها الالجئين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدة، خصوصًا أولئك المقيمين في غير منا
سورية(، مستندة في ذلك إلى أسباب  -األردن  -لبنان  -الضفة الغربية  -الخمس )قطاع غزة 

 سياسية وعملية دون أية معايير قانونية.
 
 . برامج األونروا ومناطق عملها:ب

: قطاع غزة، وسورية، واألردن، ولبنان، تقدم األونروا خدماتها في خمس مناطق عمل هي
 .5لالجئين اً رسمي اً مخيم 58والضفة الغربية؛ ويعيشون في 

إن خدمات األونروا في مجال التنمية البشرية وفي المجال اإلنساني تشتمل على التعليم 
األساسي والمهني، والرعاية الصحية األولية، وشبكة األمان االجتماعي، والدعم المجتمعي، 

حسين المخيمات وبنيتها التحتية، واإلقراض الصغير، واالستجابة الطارئة، بما في ذلك في وت
 .6أوقات النزاعات المسلحة

مناطق عملها المسجلين في سجالت األونروا حسب عدد الالجئين الفلسطينيين : 1رقم جدول 
1/1/2017في 

7
 

الالجئون  المنطقة
 المسجلون

أشخاص 
 مسجلون آخرون

اص مجموع األشخ
 المسجلين

عدد 
 المخيمات

عدد األفراد 
 في المخيمات

نسبة األفراد المقيمين 
 (%) في المخيمات

الضفة 
 الغربية

809,738 187,435 997,173 19 242,257 24.3 

 40.3 578,694 8 1,435,616 87,080 1,348,536 قطاع غزة

 50.6 260,106 12 513,795 50,131 463,664 لبنان

 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 األردن

 28.5 1,665,654 58 5,851,355 510,912 5,340,443 المجموع
 يزال غير مستقر.في سورية ما ساري المفعول طالما أن الوضع تمثل تقديرًا  خانة سورية* كافة األرقام المدونة تحت 

 

                                  
4 s7Zv7http://cutt.us/, 1949/12/8), 4(302See General Assembly Of The United Nation, resolution  
 http://cutt.us/wJYFfموقع األونروا، ميادين عمل األونروا، انظر:  5
 tp://cutt.us/ChMQuhtموقع األونروا، برامج األونروا، انظر:  6
 /59sk3http://cutt.us موقع األونروا، باألرقام، انظر: 7
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 :ألونرواتمويل ا. 2
 . الدول المانحة لألونروا:أ

يأتي معظم التمويل لألونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين لألونروا 
ة، والمملكة المتحدة، والسويد؛ باإلضافة إلى هي الواليات المتحدة األمريكية، والمفوضية األوروبي

المملكة العربية السعودية في السنوات األخيرة. كما تتوفر بعض التبرعات البسيطة من منظمات 
غير حكومية ومن بعض األفراد. وتقوم األمانة العامة لألمم المتحدة من ميزانيتها العادية بتمويل 

ألمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة وظيفة دولية، في حين تقوم منظمة ا 119
 . 8الصحة العالمية بتمويل وظائف تابعة لبرامج التعليم والصحة

 المالية من الدولة المانحة لوكالة األونروا من خالل آليتين: سهاماتتقدم اإل
 :ين الفلسطينيين وهي التي تقدم األونروا عبرها الخدمات العادية لالجئ الميزانية العادية

 )التعليم، الصحة، الخدمات المشتركة، والخدمات التشغيلية، والخدمات االجتماعية(.
  :وهي ميزانيات خاصة بالطوارئ في قطاع غزة، وسورية، ومخيم نهر ميزانية الطوارئ

 البادر في لبنان.
ة، حيث بلغ حجم تُعّد الواليات المتحدة األمريكية أكبر دولة مانحة تليها المفوضية األوروبي

 1967-1948المساعدات المالية األمريكية والمساهمات اإلنسانية المقدمة لألونروا في الفترة الواقعة بين 
بلغ مجموع . و 9من مجموع ميزانيات الوكالة للفترة المذكورة %65مليون دوالر، أي نحو  411نحو 

وفي  .10مليار دوالر تقريباً  2.3نحو  2007وحتى سنة  1950المساعدات األمريكية لألونروا منذ سنة 
مليون  190كانت المفوضية األوروبية هي الجهة المانحة األكبر حيث قدمت أكثر من  2008سنة 

أصبحت الواليات  2009. ومنذ سنة 11مليون دوالر 187دوالر للوكالة، تلتها الواليات المتحدة أكثر من 
 267أكثر من  2009غت المساعدات األمريكية في سنة المتحدة الجهة المانحة األكبر لألونروا؛ حيث بل

 .12مليون دوالر 228مليون دوالر مليون دوالر، وبلغت مساعدة المفوضية األوروبية أكثر من 
مليون دوالر،  247بلغ حجم المساعدات األمريكية لألونروا أكثر من  2010وفي سنة 

بلغ حجم المساعدات  2011نة . وفي س13مليون دوالر 165والمفوضية األوروبية أكثر من 

                                  
 5http://cutt.us/EiAfموقع األونروا، أسئلة عامة، تمويل األونروا، انظر:  8

العودة في السياسات األمريكية: من مبادرات الحرب الباردة إلى مقترحات  أيمن طالل يوسف، الالجئون الفلسطينيون وحقّ  9
 http://cutt.us/1XxW1كلينتون، موقع جامعة القدس المفتوحة، انظر: 

10 James G. Lindsay, "Fixing UNRWA: Repairing the UN’s Troubled System of Aid to Palestinian Refugees," 

Policy Focus no. 91, The Washington Institute for Near East Policy, January 2009, http://cutt.us/KHvOY 
 303http://cutt.us/Eyموقع األونروا، انظر:  11

 http://cutt.us/tgwyنظر: اموقع األونروا،  12

 http://cutt.us/EVoGsموقع األونروا، انظر:  13
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مليون  175مليون دوالر، والمفوضية األوروبية أكثر من  239األمريكية لألونروا أكثر من 
 . 14دوالر

دوالر )الميزانية مليون  833.9بلغ مجمل ما قدمته الدول المانحة للوكالة  2012وفي سنة 
(، وبلغ حجم المساعدات دوالر مليون 282.4وميزانية الطوارئ:  مليون دوالر، 551.5العادية: 

 .15مليون دوالر 204مليون دوالر والمفوضية األوروبية أكثر من  233األمريكية للوكالة أكثر من 
؛ حيث 2017-2013وجاءت الواليات المتحدة في صدارة الجهات المانحة لألونروا في الفترة 

لمفوضية األوروبية بأكثر من مليون دوالر، تلتها ا 1,814بلغت المساعدات األمريكية أكثر من 
 427مليون دوالر، والمملكة المتحدة بأكثر من  551مليون دوالر، ثّم السعودية بأكثر من  792

 (.(2)مليون دوالر )انظر الجدول رقم 
تقدم معظم الدول المانحة تبرعاتها بالعمالت المحلية التي تنخفض قيمتها، في معظم األحيان، 

، على سبيل المثال، عندما انخفضت 2000؛ وهذا ما حدث في سنة مقابل الدوالر األمريكي
العمالت األوروبية مقابل الدوالر األمريكي، مما أدى إلى خسارة األونروا جزءًا من تمويلها، ألن 
ميزانيتها ومصروفاتها تحسب بالدوالر. والدول التي تقدم تبرعاتها بالدوالر األمريكي هي الواليات 

والكويت والمملكة العربية السعودية؛ أما باقي الدول المانحة فإنها تدفع تبرعاتها  المتحدة واليابان
بعمالتها المحلية؛ هذا عدا عن أن حجم التبرعات المقدمة للوكالة ال يتناسب مع النمو السكاني 

 .16الطبيعي لالجئين الفلسطينيين
تأسيس األونروا كوكالة مؤقتة،  وال يوجد لألونروا ميزانية ثابتة، ويرجع ذلك إلى أنه عندما تمّ 

رأت األمم المتحدة والدول األعضاء أنه من صالح األونروا والالجئين أن تقوم الوكالة بجمع 
تبرعات طوعية غير محددة من الدول األعضاء، ومع ذلك تقوم األمم المتحدة بتمويل كافة 

 .17الوظائف الدولية لدى األونروا
. وتعّد 18سنويًا للدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطينيين وتنظم األونروا مؤتمرًا دولياً 

الوكالة الوحيدة التابعة لألمم المتحدة التي لها ميزانية مستقلة، وتأتي أوجه إنفاق أموال األونروا 
 على الشكل التالي:

 54% .لبرامج التعليم 
 18% .لبرامج الصحة 

                                  
 6http://cutt.us/vFjc موقع األونروا، انظر: 14

 /Vd7H5http://cutt.usموقع األونروا، انظر:  15
 المرجع نفسه. 16
 .11/10/2009، لندن، لشرق األوسطا صحيفة 17
 .12/11/2009، الدوحة، الوطن صحيفة 18
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 18% .للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية 
 10% 19برامج اإلغاثة والخدمات االجتماعيةل. 

ويتبين من خالل الجدول التالي قيمة المساعدات التي تقدمها الدول المانحة لألونروا، في الفترة 
 .2017و 2013بين 
 

إيرادات وكالة األونروا حسب المانحين )الميزانية العادية باإلضافة إلى ميزانية  :2رقم جدول 
 2017و 2013فترة بين الطوارئ والمشاريع(، في ال

 )بالمليون دوالر( 13
 المجموع الكلي 2017 2016 2015 2014 2013 الجهة المانحة
 1,814 364 368 380 408 294 الواليات المتحدة

 792 142 159 136 139 216 المفوضية األوروبية
 551 53 148 96 103 151 السعودية

 427 67 73 99 95 93 المملكة المتحدة
 372 76 73 91 79 53 ألمانيا
 281 61 58 45 54 54 السويد
 182 43 44 39 28 28 اليابان
 147 26 24 28 35 34 النرويج
 123 27 27 24 22 23 سويسرا
 106 21 21 21 23 20 هولندا

 1,145 241 247 162 337 158 مانحون آخرون
 5,929 1,121 1,242 1,121 1,323 1,122 المجموع الكلي

 

 ة الدفع وشروط الدعم:. آليب
أدت جملة من األسباب فيما يخص عالقة األونروا بالدول المانحة إلى إيجاد جو من عدم الثقة 
بين الطرفين بدا واضحًا خالل التسعينيات من القرن الماضي، ويمكن تلخيص هذه األسباب في 

 النقاط التالية:
 المشاركة الضعيفة للمانحين في عملية التخطيط لألونروا.  :أوالً 

 نقص الشفافية في نظم اإلدارة المالية الخاص باألونروا.  ثانيًا:
فشل الوكالة في تقديم البيانات الدقيقة والالزمة من قبل الجهات المانحة في الوقت المناسب  :ثالثاً 

 .21مة، فضاًل عن شعور عام من عدم الثقةأسهم في إيجاد شعور من عدم القدرة على المساه

                                  
 J5http://cutt.us/KCp ، انظر:5/10/2004وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، موقع الجزيرة.نت،  19

 http://cutt.us/PQATYموقع وكالة األونروا، انظر:  20

21 Laurie Blome Jacobsen, "WA's Financial Situation and the Living Conditions of Finding Means: UNR

Palestinian Refugees," Fafo-report 415, p. 21. 
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وخضعت المساعدات التي تتلقاها الوكالة لنوع من االبتزاز السياسي من قبل بعض الدول 
بحجة عدم وصول هذه المساعدات إلى أطراف متورطة "بعمل إرهابي" من وجهة نظر هذه الدول 

قانون مساعدات الواليات المتحدة )ج( من  301المؤيدة لـ"إسرائيل"؛ فالعبارة األخيرة من الفقرة 
، تحظر استخدام األموال األمريكية لتمويل أي الجئ "يتورط في أي عمل 1961الخارجية لسنة 

إرهابي". وتعّد هذه العبارة األكثر وضوحًا، وربما األسهل تطبيقًا ودعمًا لسياسة الواليات المتحدة. 
. حيث 1961)ج( لسنة  301قرن، للفقرة وخضعت مسألة الهبات األمريكية لألونروا طوال نصف 

 ورد في أحدث صيغة للقانون ما يلي: 
لن تقوم الواليات المتحدة بتقديم أي إسهامات مالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

األونروا، قبل أن تقوم الوكالة باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان عدم  -الفلسطينيين 
األمريكية لتقديم المساعدة إلى أي من الالجئين الذين يتلقون استخدام أي جزء من المساعدات 

التدريب العسكري بصفتهم أعضاء فيما يسمى جيش تحرير فلسطين، أو غيره من المنظمات 
التي تتخذ شكل ميليشيات مسلحة أو المنظمات المنخرطة في أي شكل من أشكال األعمال 

 .22اإلرهابية
ى هذه الشروط، إال أن وزارة الخارجية األمريكية فسرت وعلى الرغم من موافقة األونروا عل

. ومن هنا لم تجد األونروا نفسها مضطرة للتحقيق في شأن بطريقتها الخاصةمتطلبات اإليفاء بها 
غير أن الواليات المتحدة عندما كانت تحث األونروا على اتخاذ  ماليين من الالجئين الفلسطينيين.

 .23ت األونروا مع طلباتها على محمل الجدإجراءات بشأن اإلرهاب، تعامل
، قامت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بتقليص الدعم لألونروا. وأعلن 16/1/2018وفي 

مليون دوالر إلى الوكالة حتى تتمكن  60مسؤول في وزارة الخارجية األمريكية أن واشنطن أرسلت 
مليون  125ون دوالر إضافي من أصل ملي 65من االستمرار في عملها لكنها احتفظت بمبلغ 

دوالر من المساعدات األمريكية المخصصة لألونروا، أي اقتطاع أكثر من نصف المساعدات 
. وقال المسؤول "هناك حاجة إلى مراجعة في العمق لطريقة عمل األونروا 2018األولى لعام 

رت ردًا على سؤال بشأن ما إذا وتمويلها"، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية األمريكية هيذر ناو 
كانت هذه اإلجراءات تمثل عقابًا للفلسطينيين لعدم انضمام السلطة الفلسطينية لمفاوضات سالم 
غير موجودة باألساس "إننا نطلب من الدول األخرى العربية وغير العربية التي تنتقدنا دائما أن 

 .24ين مشاركتنا بهذه التكاليف"يعوضوا هذا النقص: إننا نحن دائمًا كرماء ونريد لآلخر 

                                  
22 James G. Lindsay, op. cit. 
23 Ibid. 
 . 16/1/2018القدس،  القدس، صحيفة 24
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مليون دوالر  45كما أعلنت وزارة الخارجية األمريكية عن عدم صرف مساعدات غذائية قيمتها 
، بتقديمها للفلسطينيين في إطار الجهود التي تقودها 2017تعهدت في كانون األول/ ديسمبر 

 .25وكالة األونروا
ار تجميد واشنطن مساعداتها للوكالة بالقول إن على قر بيير كرينبول مدير وكالة األونروا  وردّ 

هذا التجميد مرده للحسابات السياسية األمريكية، وليس كيفية عمل المنظمة كما تقول إدارة ترامب. 
وأضاف أن تجميد المساعدة األمريكية لألونروا سببه التدهور الكبير في العالقات بين واشنطن 

المساعدة مرتبط بالنقاش الذي أثير عقب قرار الجمعية  والقيادة الفلسطينية. وأضاف إن تجميد
العامة لألمم المتحدة الذي يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، والذي جاء عقب اعتراف 

 .26، بالمدينة المحتلة عاصمة إلسرائيل6/12/2017مب في اإدارة تر 
ت على الوكالة إحداث تغيير ، إن "اإلدارة األمريكية اشترطاألونرواوقالت مصادر في وكالة 

في المناهج الدراسية والتزام الحيادية، وذلك لضمان استمرار الدعم األمريكي لألونروا، الذي سيتم 
حصره في إقليمي األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان، من مناطق عملياتها 

لألونروا بشرط تغيير المناهج، التي  الخمس". وأضافت المصادر أن "اإلدارة األمريكية تقدمت
له عالقة بحق العودة وقضية الالجئين الفلسطينيين،  ُتدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ما

لغاء ما يخص النضال أو المقاومة  سقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وا  وا 
المصادر إلى "شرط الحيادية، عبر  ضد االحتالل، أو تعبير االنتفاضة الفلسطينية". ونوهت نفس

إلغاء األنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور و"النكبة" 
وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي". وقال المتحدث  1967والعدوان اإلسرائيلي العام 

مريكية صرحت بأن استمرار تبرعها للوكالة ، سامي مشعشع، إن "اإلدارة األاألونرواالرسمي باسم 
منوط بإصالحات تتوقعها من األونروا، كما حددت رغبتها بصرف تبرعاتها بدون إقليمي لبنان 

 . 27وسورية"
فـي قطـاع غـزة ماتيـاس شـمالي: إن وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين  اونرو األوقال مدير عمليات 

تج عــن القــرار األمريكــي، مشــيرًا إلــى أن الخــدمات تعــاني مــن انخفــاض درامــاتيكي فــي التمويــل النــا
ستكون قد دخلت مرحلة الخطر إذا لم تتمكن الوكالة من سعد العجز في الميزانية حتى أيار/ مـايو 

غط بعد، وأن المؤسسة لم ُتغلق أّيًا من مؤسسـاتها حتـى ، وأوضح أن ثلث ميزانية الوكالة لم يُ 2018
إذا لـم تُقـدم الـدول مسـاعداتها قــد تضـطر الوكالـة التخـاذ قــرارات اآلن، ولـم تتخـذ قـرارات بـذلك "لكــن 

صـــعبة فـــي هـــذا المجـــال". ولفـــت شـــمالي النظـــر إلـــى أن نقـــص التمويـــل ال يقتصـــر علـــى الواليـــات 

                                  
 .19/1/2018، رام هللا، الحياة الجديدة صحيفة 25
 Hhnj8utt.us/http://c، انظر: 20/1/2018الجزيرة.نت،  26
 .30/1/2018، عّمان، الغدصحيفة  27
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ـــم تقـــدم  ـــي ل ـــة واالتحـــاد األوروب ـــة والعربي ـــدول الخليجي  إســـهاماتالمتحـــدة فحســـب، بـــل إن بعـــض ال
مليـون دوالر مـن السـعودية والكويـت  50ونروا: إنهـم تسـلموا الموازنة العامة. وقال مدير عمليات األ

لـــم نتســـلم أي مبـــالغ مـــن الـــدول العربيـــة  2017"لكـــن فـــي ســـنة  2016-2015واإلمـــارات فـــي ســـنتي 
مليون  300". وبّين أن الوكالة فقدت نحو 2018الثالث وبالتالي أصبح لدينا عجز قمنا بحمله لعام 

 .28مليون 350ليص الدعم األمريكي المقدر بأكثر من دوالر من الدعم األمريكي، بعد تق
عضـو مـن  102لألونـروا، حـث ائـتالف مكـون مـن  اإلسـهاماتوتعقيبًا على قرار ترامب تقليص 

ترامــب، علــى عــدم خفــض التمويــل األمريكــي ألن ذلــك "سيضــر  الــديموقراطيينأعضــاء الكــونجرس 
اجه الشعبين، وتقليـل قـدرة الواليـات المتحـدة بالمصالح األمريكية، من خالل تفاقم التهديدات التي تو 

 .29على مساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين في الوصول إلى حل الدولتين"
عزمها وقف الدعم المالي الذي تقدمه  2010ومن جهتها أعلنت كندا في كانون الثاني/ يناير 

ة أخرى في الضفة الغربية إلى ميزانية الوكالة، وتحويل تلك األموال مباشرة إلى مشاريع فلسطيني
ناشيونال بوست الكندية، أن األموال التي  صحيفةوقطاع غزة. وادعت الحكومة الكندية، بحسب 

تقوم بتحويلها لألونروا يتم تخصيصها لدعم المقاومة بداًل من الالجئين الفلسطينيين كما هو 
لسطينية، نفى في غير أن جرام مكنتير، ممثل الحكومة الكندية لدى السلطة الف .30مقرر

 .31أن تكون حكومة بالده أوقفت تقديم المساعدات إلى األونروا 2/3/2010
. غير أنها، وبعد نحو أربعة 2012وتنفيذًا لتهديداتها قامت كندا بقطع الدعم لألونروا نهائيًا سنة 

مليون  25، حيث قدمت دعم قدره 16/11/2016تقديم المساعدات في استئناف سنوات، أعادت 
 .32مليون دوالر لدعم موازنة األونروا 20الر، ُيخصص ما قيمته دو 

ومن ناحية أخرى خضع تعيين الموظفين في وكالة األونروا إلى عدة شروط أهمها: عدم 
ممارسة الموظف التابع لها ألي نشاط سياسي يتناقض مع حيادية الوكالة، واستقالليتها، في حين 

من خالل ممارسته حق التصويت االنتخابي، كما يجب أال  يسمح له بالمشاركة السياسية في بالده
يكون عضوًا في أي جهاز حكومي ألي دولة، وذلك بهدف منع أي تعارض أو تأثير على 

 .33السياسيات الداخلية والخارجية للوكالة، من خالل انتماءات موظفيها السياسية واأليديولوجية
 

                                  
 .12/3/2018فلسطين أون الين،  28
 10/2/2018الشارقة،  الخليج، صحيفة 29
30 Bg3http://cutt.us/tC, 2010/1/27newspaper,  National Post 
 .3/3/2010، الحياة الجديدة 31
 gzq5http://cutt.us/P، انظر: 16/11/2016، اإلخبارية وكالة معا 32
 K5http://cutt.us/TKa، انظر: 25/4/2009، 207، تقرير واشنطن، العدد األونرواؤية أمريكية جديدة لدور رانيا مكرم، ر  33



 ____________________ التمهيد_______________________________________________

  29       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 . الدعم العربي لألونروا:ج
أن نعلم أن الدول العربية ُتعد من أقل دول العالم إسهامًا في نشاطات  الالفت للنظرلعله من 

من إجمالي  %1.9األونروا من حيث الدعم المالي؛ إذ يبلغ مجموع التبرعات العربية للوكالة 
 .34تبرعات الدول المانحة

ة السابقة لألونروا، إن الجامعة العربية لديها قرار بأن الدول تقول كارين أبو زيد المفوضة العام
من ميزانيتها، إال أن هذا لم يحدث إال مرة واحدة منذ  %7.8العربية ينبغي أن تمنح األونروا 

 2008فقط في سنة  %1صدوره. ويتضح من الميزانية العامة للوكالة، أن التمويل العربي بلغ 

35. 
دعم الالجئين بعلى مدى العقود الستة الماضية، قرارات متعددة تبنت الجامعة العربية، و 

الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض. وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب على دعمه لألونروا 
(، والذي نص 132في الدورة االعتيادية للمجلس ) 3/3/2009الصادر في  7079في قراره رقم 

العربية مساهماتها في دعم موازنة األونروا، ودعوة باقي الدول  على: "الترحيب بزيادة بعض الدول
، وذلك تفعياًل لقرارات %7.83إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية األونروا بنسبة 

، ودعوة الهيئات الرسمية وغير 1987متعددة صدرت عن مجلس الجامعة في عدة دورات منذ سنة 
 .36في دعم برنامج األونروا االعتيادية والطارئة"الحكومية إلى االستمرار 

وكانت الدول العربية المانحة تستجيب للنداءات الطارئة ونداءات تمويل المشاريع، ففي سنة 
مليون دوالر. وأتت أكبر  106.83تعهدت البلدان العربية ألنشطة األونروا بمبلغ يصل إلى  2009

ن دوالر لصالح نداء غزة الطارئ. تال ذلك تعهد مليو  34مساهمة من الكويت، التي تبرعت بـ 
مليون دوالر إلعادة إعمار مخيم نهر البارد في لبنان. كما تلقت  25المملكة السعودية بمبلغ 
مليون دوالر من التبرعات العينية، التي تّم إيصالها إلى قطاع غزة من  29الوكالة أيضًا ما قيمته 

وتشير األونروا إلى بعض الدول العربية التي لبت  .37ميةخالل الهيئة الخيرية األردنية الهاش
 النداءات الطارئة ونداءات تمويل المشاريع وهي:
 
 
 
 

                                  
 http://cutt.us/dhcMSعلي عبد المنعم، وكالة "األونروا" لالجئين... الجندي المجهول!، موقع إسالم أون الين، انظر:  34
 .11/10/2009، الشرق األوسط 35
 http://cutt.us/YDEyg سنة من العمل مع البلدان العربية المضيفة والمانحة، انظر: 60وقع وكالة األونروا، م 36
 ، انظر:2010شباط/ فبراير  -2009، تشرين األول/ أكتوبر 2موقع األونروا، نشرة مستجدات وحدة المانحين العرب، العدد  37

http://cutt.us/H6MVY 
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2017-2013الفترة  خاللمات المالية من بعض الدول العربية لألونروا اسهجدول اإل: 3جدول 
38 

 )بالمليون دوالر(
 المجموع الكلي 2017 2016 2015 2014 2013 الجهة المانحة

 551 53 148 96 103 151 السعودية
 80 9 5 32 17 17 الكويت

 62 12 16 16 16 2 اإلمارات العربية المتحدة
 5.249 0.66 0.767 0.741 0.741 3 سلطة عمان

 5 1 1 0 2 1 قطر
 0.150 0 0 0.050 0.050 0.050 البحرين

 
 . الموازنات والعجز:د

تتمثل أكبر التحديات التي تواجه األونروا في عدم إيفاء الدول المانحة، وعلى رأسها الواليات 
المتحدة األمريكية لاللتزامات المترتبة عليها، وتحويلها إلى التزامات مشروطة تتفق مع سياساتها 

، المبين سابقًا، 1961على ذلك قانون المساعدات الخارجية األمريكية لسنة  واستراتيجياتها. كما دلّ 
 2012، وقبل ذلك قرار كندا تعليق المساعدات سنة 2018وقرار ترامب بتقليص المساعدات سنة 

لمدة أربع سنوات. وهناك تحدٍّّ آخر يواجه األونروا ويتعاظم، وهو التزايد المّطرد في أعداد الالجئين 
ي ينبغي معه زيادة موازنتها وحجم المسجلين في األونروا ألنه يزيد من أعبائها ومهامها، األمر الذ

 .39المساعدات المقدمة لها
 ويؤكد روجر هيرن مدير شؤون وكالة األونروا في سورية أنه:

ال توجد لدى األونروا مصادر التمويل الكافية، ما يجعل من الصعب إنجاز مشروعاتها في 
موضوعين أساسيين وهما:  تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين، وهذا األمر يدفعها لالختيار بين

إما تخفيض الخدمات المقدمة أو تأمين أموال أكثر للميزانية، من خالل زيادة نسبة مشاركة 
المتبرعين الحاليين، وتأمين متبرعين جدد، ال سّيما أن البنية التحتية تحتاج لكثير من الدعم 

 .40ونروا مخصصة للرواتبمن التمويل العام والميزانية في وكالة األ %80والتأهيل، ألن نسبة 
وتحذر األونروا من أن جمود إسهامات المانحين عند مستوياتها الحالية، سيؤدي إلى تراجع 
الخدمات المقدمة إلى مستويات تقل نوعيتها عن المستويات الراهنة، وهو ما قد ُيحدث ضغوطًا 

مدى المتوسط إلى إضافية على الدول المضيفة. كما قد يؤدي انخفاض قيمة اإلسهامات على ال

                                  
 tN9ttp://cutt.us/IKhموقع األونروا، انظر:  38

 .2009، كانون األول/ ديسمبر 27، لندن، العدد العودةمجلة  39
 /JhqL5http://cutt.us، انظر: 13/2/2010موقع األزمنة،  40
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حدوث انعكاسات أخرى خطيرة، على نوعية الخدمات أو إجراء تخفيضات في مجاالت معينة وفي 
مالك الموظفين. فتقديم الخدمات على نحو كامل سيتطلب تموياًل أفضل مما شهدته الفترات 

 .41األخيرة
ل والحصار" أطلقت وإلغاثة المدنيين في سورية واألراضي الفلسطينية، "جراء النزاع واالحتال

، 14/1/2016ونروا، في األمليون دوالر. وأكدت  817وكالة األونروا مناشدة للحصول على مبلغ 
ألف، أصبحوا "مشردين"، وأن  450على أن غالبية الجئي فلسطين في سورية، والبالغ عددهم 

عدد منهم يعتمدون على الوكالة للحصول على المساعدة. وأوضح بيان األونروا أن  95%
ألف شخص،  830الفلسطينيين الذين يعتمدون على المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة ارتفع إلى 

 .42ألف 80ما يقارب الـ  2000قبل أن يكون سنة 
مليـــون دوالر، مـــن أصـــل  37، بلـــغ مقـــدار العجـــز المـــالي لـــدى األونـــروا نحـــو 2016وفـــي ســـنة 

2016مليـون دوالر لسـنة  686الميزانية العامة )البرامج والخـدمات( المقـدرة ب 
. وبلـغ العجـز سـنة 43

، فـي حـين 44مليـون دوالر 700مليون دوالر من أصل الميزانية العامة المقدرة بنحـو  49نحو  2017
 .45مليون دوالر 268ماليين دوالر، نحو  406بلغ العجز في موازنة الطوارئ المقدرة للسنة نفسها، 

مليونــــا  329ماليــــين دوالر، بينهــــا  409مبلــــغ  ، نــــداء لجمــــع30/1/2018وأطلقــــت الوكالــــة، فــــي 
. 2011لمساعدة الالجئين الفلسطينيين الموجودين منذ عقود في سورية التي تشـهد حربـا داميـة منـذ 

مليــون دوالر، فسيخصــص للفلســطينيين الــذين فــروا مــن ســورية أثنــاء  80أمــا المبلــغ المتبقــي، وهــو 
 .46(ألفاً  17دن )أو األر  (،ألفاً  35)الحرب ولجؤوا إلى لبنان 

، أن العجز 4/2/2018ونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، في األأكد مدير عمليات وكالة وقد 
مليون دوالر، مشـيرًا إلـى أن  200إلى أكثر من  2018المالي في ميزانية األونروا وصل خالل سنة 

الكويـت التـي قـدمت  امات ماليـة، سـوى دولـةهسـإونـروا إلـى األالدول العربية لم تحول التضامن مع 
 .47ألف دوالر 900مساعدات بقيمة 

وفي تحدٍّ استثنائي للسياسة األمريكية والرئيس دونالد ترامب، أطلقت األونروا "نداء استغاثة" في 
ـــــــغ 30/1/2018 مليـــــــون دوالر، مخصـــــــص لبرامجهـــــــا الطارئـــــــة لالجئـــــــين  800، بهـــــــدف جمـــــــع مبل

                                  
 المرجع نفسه. 41
 .15/1/2016فلسطين أون الين،  42
 .28/11/2016، عّمان، السبيلصحيفة  43
 .22/1/2018، لندن، الحياةصحيفة  44
 . 23/5/2017، سطالشرق األو  45
 .1/2/2018، نت.الجزيرة 46
 .5/2/2018فلسطين أون الين،  47
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ألف الجئ فلسطيني  50حو نفة، خصوصًا أن الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وسورية مناص
 .48فروا خالل السنوات الماضية من سورية إلى لبنان واألردن

ـــ  دور فـــي التـــأثير علـــى عمـــل األونـــروا، حيـــث قـــال ماتيـــاس شـــمالي، فـــي  "إسرائيلـ"كمـــا كـــان ل
جئـين ، إنه سمع اقتراحًا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتنيـاهو يقضـي بنقـل الال11/3/2018

واصفًا هذه الفكرة  ا،ونرو األالفلسطينيين إلى المفوضية السامية لالجئين باألمم المتحدة عوضًا عن 
 22مدرســـة و 275"بالمجنونــة". وأضــاف شـــمالي أن المفوضــية ليـــــس لــديها القـــــدرة واإلعـــــداد إلدارة 

 ذلـك قضـــية الالجئـين إلـى المفوضــية فـإنتحـــويل  مركزًا صحيًا لعــــالج الالجئــــين مؤكدًا أنه إذا تـــمّ 
 .49سينهي قضيتهم

، تحت عنوان تحت عنوان "الحفاظ على الكرامة وتقاسم 15/3/2018وبعد عقد مؤتمر روما في 
دولة وحضور األمين  70تعبئة العمل الجماعي لألونروا"، بمشاركة ممثلون عن نحو  -المسؤولية 

والممثلة العليا لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية  العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،
هللا، وزراء خارجية  والسياسية واألمنية فيديريكا موغريني، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد

ونروا ألاألردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والسويد مارغو والستروم، والمفوض العام ل
مليون  100ونروا حصلت على تعهدات بمبلغ ألالمؤتمر أن ا ، الذي أعلن عقب ختامبيير كرينبول

مليون دوالر للعام الجاري.  446دوالر نصفها من قطر، في إطار محاوالتها لتغطية العجز البالغ 
إن "هناك تبرعات إضافية من قطر وكندا والمكسيك وسلوفاكيا وفرنسا وعدد من  كرينبولوقال 

نها لن تفصح عن تبرعاتها اآلن... التمويل لدينا اآلن يكفي الدول، وأن عددًا من الدول قالت إ
 . 50حتى الصيف"، مشيرًا إلى أنه سيجلس مع زمالئه لدراسة الموضوع وتقسيماته المالية المختلفة

 في مدينة الظهران التي انعقدتللقمة العربية التاسعة والعشرين وخالل الجلسة االفتتاحية 
بمبلغ  بالدهسلمان بن عبد العزيز عن تبرع السعودي الملك  ، أعلن15/4/2018في ، السعودية

مليون دوالر لوكالة  50مليون دوالر لبرنامج دعم األوقاف اإلسالمية في القدس، وبمبلغ  150
 .51األونروا

 
 
 
 

                                  
 .31/1/2018، الحياة 48
 .12/3/2018، أبو ظبي، االتحاد صحيفة 49
 .16/3/2018، الحياة 50
 .16/4/2018، الشرق األوسط 51
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 أداء األونروا: أوالً 
 

 مليون دوالر 817فلسطينيين بـ تناشد دعم الالجئين ال األونروا

مليون دوالر إلغاثة المدنيين في  817مناشدة للحصول على مبلغ  األونرواأطلقت وكالة : رام هللا
 حصار".الفلسطينية، "جراء النزاع واالحتالل وال السلطة سورية وأراضي

 15/1/2016فلسطين أون الين، 
 

 زيادة الدعم للرعاية الصّحية من المستوى الثالثليهدف  االستشفائيةتعديل السياسة : األونروا
كريستوفر جانيس، أّن "تعديل السياسة االستشفائية للوكالة  األونرواوكالة  أّكد الّناطق الرسمي باسم

يهدف إلى زيادة الدعم للرعاية الصّحية من المستوى الثالث وتخفيف عبء العمليات الجراحية 
المكلفة"، مشيرًا إلى أّنه "تّم إدخال عنصر تقاسم التكاليف في الرعاية الصّحية من المستوى الثاني 

 ي مع الممارسات الجّيدة المطبقة في العالم".بالتماش
وشّدد، في بيان، على أّن "الوكالة ُتدرك المخاوف اّلتي يثيرها هذا التعديل بين الالجئين"، مؤّكدًا 

وأّكد جانيس أّن  أّنها "تقوم بتعزيز جهودها لدعم الالجئين الذين ال يستطيعون تغطية هذه التكاليف".
فاع بقوة عن حّق الالجئين الفلسطينيين في الحصول على خدمات صّحية ستستمّر بـ"الد األونروا

نوعية"، معلنًا رفضها لـ"كل المزاعم المتداولة في وسائل اإلعالم التي تنسب الوفاة المأساوية لالجئة 
 وحالتين طّبيتين حرجتين في منطقة صور جنوب لبنان إلى التعديالت على سياسة االستشفاء".

التحّلي بالهدوء واحترام موظفي الوكالة ومنشآتها من أجل ضمان استمرار وصول  وطالب بـ"ضرورة
 جميع الالجئين الفلسطينيين إلى الخدمات الضرورية التي تقّدمها الوكالة".

 19/1/2016السفير، بيروت، 
 

 ةدوالر لتلبية احتياجات فلسطينيي سوري مليون 414 بـ لألونروامناشدة للتبرع 
المانحين بالتبرع  أمسفي بيان صحافي اصدرته  األونرواناشدت وكالة : خالد الكركي ليلى -عّمان
مليون دوالر من أجل تلبية االحتياجات اإلنسانية الحرجة لالجئي فلسطين المتضررين  414بمبلغ 

 اء النزاع في سورية الذي يدخل حاليا عامه السادس.جر 
 3/2/2016الدستور، عمان، 

 
 على سياسة عالج الالجئين في لبنان تعديالتتعلن عن  األونروا

ياستها االستشفائية "العالجية" ألبناء شعبنا ، أنها أدخلت تعديالت على ساألونرواأعلنت وكالة 
وأوضحت الوكالة في بيان  الفلسطيني في لبنان، لتعزيز استدامة دعم الرعاية التي تُقدمها الوكالة.

، أن للتعديالت العديد من المنافع المهمة، بما في ذلك زيادة دعم 26/2/2016صحفي، يوم الجمعة 
ثالث والتي طالما كانت طلبا لالجئين الفلسطينيين في لبنان، الرعاية االستشفائية من المستوى ال
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عالوة على أن هذه السياسة المعدلة تقلل كذلك من االعتمادية على المستشفيات الخاصة التي 
 تميل إلى أن تكون أكثر كلفة.

بروز مخاوف عبر عنها الالجئون وبقوة فيما  إلىورأت أن اإلعالن عن السياسة الجديدة أدى 
ق بالمشاركة الجزئية في تغطية تكاليف الرعاية االستشفائية من المستوى الثاني وقد شدد يتعل

الالجئون على أن األشد حاجة وفقرا على وجه الخصوص من بينهم لن يتمكنوا من المساهمة في 
 لهم أن يعانوا نتيجة للتعديالت. األنصافتغطية تكاليف عالج االستشفاء، وبالتالي فمن عدم 

الوكالة تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد، ونتيجة لذلك، فقد قررت إطالق  أنلبيان على وشدد ا
صندوق مكمل للسياسة المعدلة لضمان أن يحظى األكثر حاجة بحقهم في الحصول على الرعاية من 

ا تجاه متمسكة بالتزاماته األونرواالمستوى الثاني. وبالتالي، وبما يتعلق بالتعديالت االستشفائية، فإن 
وأشار إلى أن الوكالة  الالجئين الفلسطينيين، وخاصة تجاه أولئك الذين هم بأمس الحاجة للدعم.

 تمكنت من تأمين المساهمات المالية األولية وعليه فإن هذا الصندوق هو اآلن قيد التفعيل.
 26/2/2016موقع األونروا اإللكتروني، 

 
 المانحين التزام : وتيرة إعمار غزة بطيئة بسبب عدماألونروا

قال نائب رئيس عمليات الوكالة "ديفيد ديبولد" اليوم "إن عملية إعادة اإلعمار في قطاع غزة : غزة
لعدم التزام  2014صيف  ال تسير بالوتيرة السريعة التي كنا نتوقعها بعد انتهاء العدوان األخير في

غزة وكذلك عدم قيام  إلعمارالدول المانحة والمتبرعة بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر شرم الشيخ 
وأضاف ديفيد خالل اجتماعه مع رؤساء اللجان الشعبية لالجئين  البلديات بتحضير خرائط التنظيم".

را في تعويض المتضررين سواء كان في المحافظة الوسطى " إننا بالرغم من ذلك قطعنا شوطا كبي
من تعويض أصحاب هذه المنازل  %50جزئيا أو بليغا وكذلك دفع بدل إيجار وأنجزنا ما يقارب 

صدار التراخيص الالزمة إال أن  باإلضافة إلى التعاون مع البلديات في حل مشاكل التنظيم وا 
 ملف ".مليون دوالر لتكملة هذا ال 500الوكالة بحاجة إلى مبلغ يقدر ب

لصرفها ألصحاب المنازل المهدمة كليا  وألمانياوأشار إلى وجود مبالغ مالية تبرعت بها السعودية 
مؤكدا أن الوكالة تبذل قصارى جهدها من  وتعمل األونروا على ترتيب صرفها بطريقة عاجلة لهم"،

 أجل توفير األموال الالزمة من خالل التواصل مع الدول المانحة.
د" استعداده للشراكة والتعاون مع اللجان الشعبية لما فيه مصلحة لالجئين، متعهدا بنقل وأبدى "ديبول

 بها، ومعربا عن سعادته بهذا اللقاء. لألخذمطالبهم للجهات المسؤولة في الوكالة 
وكذلك بناء  األوليةواستبعد بناء مستشفيات ألن تركيزها فقط على العيادات وتطوير برامج الرعاية 

 .األماكنديدة لمواجهة االكتظاظ في الفصول الدراسية في بعض مدارس ج
 24/3/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 شّمالي في سبلين: سنستمر بوجودنا في لبنان طالما هناك الجئون فلسطينيون
في لبنان ماتياس شمالي "إننا نتفهم الهم الثقيل الذي يحمله  األونرواصيدا: قال مدير عام وكالة 

يضاح جميع القرارات التي تتخذها  الالجئون والمخاوف التي تساورهم ومهمتنا طمأنتهم وشرح وا 
 خاللشمالي وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الكرة في ملعب خلية األزمة؟ قال  الوكالة".

رعايته في معهد سبلين في إقليم الخروب، األولمبياد الفلسطيني الثامن الذي نظمته األونروا بتمويل 
من منظمة اليونيسف: هناك دائمًا مساران للطريق، ومن الخطأ أن نتهم شخصًا أو طرفًا واحدًا، 

ر. ونحن نتفهم الهّم الثقيل فجميع القادة بمن فيهم أنا ُيفترض أن نتحمل مسؤولياتنا في هذا اإلطا
يضاح جميع القرارات التي  الذي يحمله الالجئون والمخاوف التي تساورهم ومهمتنا طمأنتهم وشرح وا 
نتخذها. وهناك إجماع مشترك بيننا كأونروا وبينهم كالجئين على ضرورة أن تبقى هذه الوكالة 

 موجودة.
موازنة األونروا بل في حل عادل للقضية وأضاف: نحن نعتبر أن الحل لمعاناة الالجئين ليس ب

 الفلسطينية ونحن سنستمر بوجودنا في لبنان طالما هناك الجئون فلسطينيون هنا. 
وحول الحوار القائم مع خلية األزمة اعتبر شمالي أنه حوار تقني متعدد االختصاصات، مبديًا 

 لجميع.ارتياحه لمسار هذا الحوار وآماًل إيجاد سبل جديدة للتعاون مع ا
 30/4/2016المستقبل، بيروت، 

 
 مفوض األونروا يدعو دول الخليج التبرع لها لتجنب أزمة مالية

والرات ، دول الخليج إلى التبرع بماليين الداألونروارام هللا: دعا بيير كراهنبول المفوض لوكالة 
لمساعدتها على تجنب أزمة تمويل. وقال بيير كراهنبول في تصريح صحفي له، "سنكون ممتنين 
بأن تكرر الدول التي أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الصيف الماضي، وخاصة ثالث من دول 

درين الخليج وهي السعودية واإلمارات والكويت، كرمها هذا العام". وأضاف "إذا تم ذلك، سنكون قا
على تجنب أزمة أخرى هذا الصيف". مشيرا إلى أن األونروا تقدم المساعدات لنحو خمسة ماليين 

 فلسطيني يعيشون في األردن وسورية ولبنان واألراضي الفلسطينية.
 4/5/2016القدس، القدس، 

 
 األونروا تنفي نيتها إغالق مكتبها الرئيسي في غزة

"األناضول": نفت األونروا ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم، حول نّيتها إغالق مقرها الرئيسي  –غزة 
 في مدينة غزة، الذي يدير كافة عملياتها في منطقة الشرق األوسط.

ي في قطاع غزة لن يتم وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم األونروا "مقر أونروا الرئيسي واألساس
 إغالقه، فوجوده هنا مهم سياسيا ورمزيا كما قال المفوض العام للوكالة بيير كرينبول".
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لكن أبو حسنة، أشار إلى تنفيذ الوكالة "بعض اإلجراءات واإلصالحات"، داخل مقرها الرئيسي، 
الم للحديث عن إغالق وتابع "ربما هذا ما دفع وسائل إع يجري على إثرها "نقل عدد من الموظفين".

 المقر، خدماتنا مستمرة ومتواصلة تجاه الالجئين الفلسطينيين في كل مكان خاصة في غزة".
 26/5/2016الرأي، عمَّان، 

 
 األونروا تقرر وقف كافة خدماتها في مخيمات شمال الضفة حتى إشعار آخر

أمس، وقف كافة خدماتها بما فيها الصحية والتعليمية في كافة  األونروامعا: قررت وكالة  -نابلس 
المخيمات في شمال الضفة الغربية حتى إشعار آخر. وقال حسني عودة، الناطق الرسمي باسم 

دولية"، مؤكدا أن القرار يشمل لجان المخيمات: "لقد تم إبالغ نابلس رسميا بقرار وكالة الغوث ال
كافة الخدمات بما فيها جمع القمامة من المخيمات. ورفض عودة التعقيب على القرار قائال: "إن 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في نابلس ستعقد مؤتمرا صحافيا اليوم وستتخذ قرارا حول 

 قة اإللكترونية بالبطاقة التموينية. موضوع وكالة الغوث والخالف الذي نشأ حول قرار استبدال البطا
، من األونرواوكانت منّظمة الّتحرير الفلسطينّية قد حّذرت مؤخرا، من تقليص الخدمات التي تقّدمها 

 أّن هذا التوجه قد يكون خطوة لتصفية قضّية الالجئين من خالل توطينهم في مواقع اللجوء.
 30/5/2016األيام، رام هللا، 

 
 فقط من الدعم المطلوب %50على  األونروا: حصلنا

رام هللا: أعلن مفوض عام وكالة األونروا بيير كرينبـول أن الوكالـة تمكنـت مـن خفـض العجـز المـالي 
ي مــؤتمر صــحفي مليــون دوالر للعــام الحــالي. وقــال كرينبــول، فــ 74مليــون دوالر إلــى  81لــديها مــن 

عقــده علــى هــامش اجتماعــات اللجنــة االستشــارية للوكالــة التــي بــدأت أعمالهــا فــي عمــان االثنــين، أن 
وأشـار  األونروا ما زالت بحاجة إلى حشد مزيـد مـن الـدعم وبخاصـة مـع بدايـة العـام الدراسـي المقبـل.

للمطالبة بدعم موازنتهـا  إلى أن المنظمة كانت قد وجهت العام الماضي "نداء طوارئ" للدول المانحة
مليـون دوالر لـدعم عملياتهـا فـي سـورية ولبنـان واألراضـي الفلسـطينية، غيـر أنهـا حصـلت  415بنحو 
مـــن الـــدعم المطلـــوب، مـــا يشـــير إلـــى حجـــم التحـــديات الماليـــة الكبيـــرة التـــي تعـــاني منهـــا  %50علـــى 

 المنظمة.
 31/5/2016القدس، القدس، 

 
 لمالي يجبرنا على إعادة ترتيب قائمة أولوياتنا: العجز ااألونرواالناطق باسم 

، سامي مشعشع األونرواأّكد المتحدث الرسمي باسم وكالة ": محمد أبو ماضي -القدس المحتلة 
ألزمة التي تشهدها البالد منذ ما يزيد على خمس سنوات، بفعل ا ةتفاقم أوضاع فلسطينيي سوري

مشيرا إلى أن القصف والقتل والدمار ال يفّرق بين المدنيين السوريين والالجئين الفلسطينيين في 
وقال مشعشع في مقابلة خاصة مع "قدس برس"، إن "أونروا" أطلقت نداء طوارئ لدعم  المخيمات.
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مليون دوالر، لم تتسّلم منه حتى اللحظة  328عام الجاري، بمبلغ عملياتها في سورية حتى نهاية ال
 مليون دوالر. 52سوى 

، حول نية وفي سياق آخر، نفت الوكالة األممية األنباء التي تناقلتها وسائل اإلعالم مؤخراً 
السعودية إيقاف دعمها لها؛ فقال مشعشع "إن الدعم السعودي لميزانية الوكالة العادية ولميزانية 

 وغزة ومخيم نهر البارد وميزانية المشاريع، معروفة وسخية ومستمرة". ةالطوارئ في سوري
وأقّر الناطق الرسمي باسم "أونروا" في حديثه لـ"قدس برس"، بتوجه األخيرة نحو تخفيض أو إلغاء بدل 

لالجئين  بالقول "إن ميزانية الطوارئ إلى لبنان، موضحاً  ةاإليواء للنازحين الفلسطينيين من سوري
، وعجوزات متراكمة من األعوام السابقة، 2016تعاني عجزًا كبيرًا للعام  ةالفلسطينيين من سوري

والوكالة تحاول تقديم خدمات طارئة إنسانية على مستويات مختلفة، إال أن العجز المالي يفرض نفسه 
 في لبنان". ةريلالجئ سو  اإليجارفي ترتيب أولويات المساعدة، مما يؤثر على بدل  أحياناً 

 20/6/2016 ،قدس برس
 

 أبو حسنة: ال نية لألونروا في تقليص خدماتها في غزة
وجـــود أي مخطـــط لتقلـــيص خـــدماتها المقدمـــة لالجئـــين  األونـــرواأشـــرف الهـــور: نفـــت وكالـــة  –غـــزة 

فــي مخيمــات ومنــاطق قطــاع غــزة، وتوقعــت أن تصــل نســبة الحاصــلين علــى  الفلســطينيين القــاطنين
مساعدات غذائية من هؤالء إلى نحو مليون الجئ، في ظل تفاقم البطالة والفقـر بشـكل كبيـر، لكنهـا 

 حذرت من استمرار األزمة المالية الخانقة التي تعانيها والتي تهدد مستقبل خدماتها.
فـي تصـريحات لــ"القدس العربـي" إنـه "ال يمكـن  اإلعالمـي لألونـرواان أبو حسـنة المستشـار وقال عدن

 أن تجري األونروا أي تقليص على خدماتها لسكان غزة".
 25/6/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 من أصحاب المنازل المدمرة يتسلمون مساعدات وهناك فجوات تمويلية لعون 882األونروا: 
 المتضررين

أنها منذ انتهاء الحرب األخيرة على قطاع غزة صيف  األونرواأشرف الهور: أعلنت وكالة  -غزة 
مليون دوالر على األسر التي هدمت منازلها وأنهت  190، وزعت مساعدات مالية قدرها 2014عام 

عائلة الجئة من أجل إعادة بناء مساكنها المدمرة  23الل األسبوع الماضي، الدفعات المالية لـ خ
وجاء في تقرير مفصل حول عمل برامج اإليواء والطوارئ التابع لها، أن عملية تحويل الدفع  كليًا.

ير المفصل عائلة الجئة من أجل إعادة إعمار بيوتهم. وذكرت التقر  1,000المالية ستستمر لحوالي 
الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه أن الوكالة تمكنت خالل األسبوع الماضي، من توزيع أكثر 

ألف  487ألف دوالر، إلعادة اإلعمار، و 830مليون دوالر أمريكي على النحو التالي،  1.88 من
ة لبدل ألف دوالر مساعدات النقدية المؤقت 569دوالر ألعمال إصالحات األضرار البالغة، و

 اإليجار.
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عائلة الجئة من أنحاء مختلفة من قطاع غزة. وفي  882وقالت إن التمويل وصل إلى ما مجموعه 
أنه منذ البدء  األونرواشرحها لما قامت به منذ انتهاء الحرب، وضمن عمليات إعادة اإلعمار ذكرت 

مليون  190جاوزت قيمتها ، وزعت مساعدات مالية ت2014في استجابتها الطارئة لحاجة اإليواء لعام 
دوالر )وذلك ال يشمل نفقات دعم البرامج( ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت مساكنهم 

مسكن متضرر لالجئين، ُصنف منها  142,071وأكدت أن تقييمها للمساكن وثق  للهدم والدمار.
 123,837بالغ جدًا، و منزل صنفت كضرر 3,700منزال أضرار بالغة، و 5,417مدمرة كليًا، و 9,117

، أنهت الدفعات المالية ألكثر من 2016يونيو/ حزيران  30وقالت إنه حتى تاريخ  بأضرار خفيفة.
 3,177عائلة الجئة من أجل إجراء أعمال إصالحات خفيفة لمساكنهم، كما قدمت دفعات لـ  67,000

دمرت مساكنهم بشكل بالغ  عائلة ممن 13عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، ولـ 
وستستمر عملية تحويل الدفعات المالية  عائلة إلعادة بناء مساكنها المدمرة كليًا. 160جدًا، ولـ 

عائلة من أجل مواصلة  1,000عائلة الجئة للقيام بأعمال اإلصالحات لمساكنهم، لـ  11,541 ـل
 إعادة إعمار بيوتهم.

فع المساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة إلى العائالت إنها مستمرة أيضا في د األونرواوقالت 
عائلة مستحقة،  8,500. وقالت إن 2014الالجئة المستحقة والذين ما زالوا نازحين بسبب صراع 

، دفعت مساعدات بدل 2015. وفي عام 2016تسلمت الدفعة النقدية األولى بدل اإليجار عن العام 
عائلة دفعات بدل اإليجار  13,250عائلة مستحقة حيث استلمت  9,000اإليجار المؤقتة إلى حوالي 

 .2014عن الفترة من سبتمبر وحتى وديسمبر 
مسكن مدمر كليا، لكنها قالت  2,000وأوضحت أنها أيضا تمكنت من تأمين التمويل إلعادة إعمار 

ة ومتطلبات إن التمويل في الوقت الراهن "ليس العائق األكبر إلعادة إعمار المساكن، بل مسأل
تمام  التوثيق المعقدة والمتعلقة بإثبات ملكية األرض والحصول على تراخيص البناء من البلدية وا 

 تصاميم البناء".
يساعدون العائالت المستحقة في  األونرواممن أجل تخفيف آثار هذه الحواجز، قالت إن مهندسي 

ة في إعادة اإلعمار خالل األشهر تجميع التوثيق المطلوب، وأضافت "مع وجود زخم وزيادة متوقع
 القادمة، فإن التمويل سيكون مجددًا العامل الرئيسي وذلك في المستقبل القريب والمتوسط".

مليون دوالر، مع  283.3 ـإلى أن التكلفة اإلجمالية إلعادة بناء مساكنهم تقدر ب األونرواوأشارت 
بدل اإليجار. وتابعت أنه حتى وجود فجوات تمويلية واحتياجات مالية لدفعات مساعدات 

عائلة الجئة مستحقة وال تزال نازحة المساعدات النقدية بدل اإليجار  8,500، لم تستلم 30/6/2016
عائلة الجئة لم تستلم أي دفعات من أجل إجراء أعمال  60,200المؤقتة. وأكدت كذلك أن أكثر من 

 مليون دوالر(. 68اإلجمالية لإلصالحات  إصالح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف )التكلفة التقديرية
عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء اإلصالحات  3,192وقالت في تقريرها أيضا أن 

مليون دوالر(،  28.7لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة جدًا )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات 
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دفعات المالية من أجل القيام بإصالحات لمساكنها عائلة لم تتسلم أيضًا ال 1,111إضافة إلى 
 مليون دوالر(. 9.9المتضررة بشكل بالغ )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات 

في نهاية التقرير أنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد الالجئين  األونرواوأعلنت 
ا وفقرهم المتفاقم. وأوضحت أنه يتم تمويل المسجلين ودرجة هشاشة األوضاع التي يعيشونه

ميزانيتها بشكل كامل تقريبا من خالل التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى 
وأكدت أنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لألونروا، والتي تعمل على  النمو في االحتياجات.

مليون  74إلى  2016عجز كبير يتوقع أن يصل في عام  دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من
 دوالر.

 9/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر منذ تأسيسها 473: دائرة التمويل مولت قروض بقيمة تزيد على األونروا

حامد جاد: أعلنت ساندرا ميتشل نائب مفوض عام وكالة "أونروا" أن دائرة التمويل التابعة لـ أونروا 
مليون دوالر في  473ألف قرض بقيمة تزيد على  417عامًا أكثر من  25مولت منذ تأسيسها قبل 

ير محفظة إقراض مناطق عملياتها األربع في غزة والضفة الغربية واألردن، منوهة إلى أن الدائرة تد
 مليون دوالر. 26ألف قرض بقيمة تزيد على  41فعالة تشمل أكثر من 

وأشارت ميتشل في كلمة ألقتها خالل حفل افتتاح معرض "متميزون" الذي نظمته دائرة التمويل 
لمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي لتأسيسها وذلك في مركز النور التابع لـ أونروا في مدينة غزة إلى 

خدمات المالية المستدامة التي تقدمها الدائرة للفئات الفقيرة والمهمشة ولدور الدائرة في توفير ال
 مشاريع صغيرة إلى جانب خلق فرص للعمل.

 20/7/2016األيام، رام هللا، 
 

 األونروا تطلب دعمًا لتغطية احتياجات الالجئين

ماليين دوالر لتغطية الحد األدنى  403غزة: دعت وكالة األونروا الــدول المانحة إلى دعمها بمبلغ 
من االحتياجات اإلنسانية لالجئين في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن احتياجات الالجئين 

 مليون دوالر العام الجاري. 74في قطاع غزة فاقت الدعم المالي لديها، متوقعة عجزًا ماليًا قدره 
مليون دوالر لبرنامج التدخالت في  355.95وقالت "أونروا"، في بيان الخميس، إنها ستخصص 

مليـون دوالر  142.3مليون دوالر للمساعدة الغذائية الطارئـــة، و 109.7قطاع غزة، من ضمنه مبلغ 
. "العمل مقابل اإليجار"نقدية الطارئة مليون دوالر للمساعدات ال 60.4لمساعدات اإليواء الطارئ، و

وقالت: "إن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي، وكنتيجة لذلك فإن ميزانية البرامج لدى أونروا التي 
تدعم تقديم الخدمات األساسية تعمل في ظل وجود نقص كبير في الميزانية، ومن المتوقع أن يصل 

 ".2016في مليون دوالر أمريكي  74العجز المالي إلى 
 22/7/2016الخليج، الشارقة، 
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 : القيود اإلسرائيلية على غزة جعلت االقتصاد متهالكاً األونروا

رس في أنها أكملت عدة مشاريع من بينها مشاريع بنى تحتية ومدا األونرواغزة: أعلنت وكالة 
مناطق متفرقة في قطاع غزة، لكنها أكدت أن القيود اإلسرائيلية على حركة المعابر بسبب الحصار 

مليون نسمة فلسطينيين  1.8المفروض منذ عشر سنوات، أدت إلى تقويض الظروف الحياتية لـ 
 وأوضحت في تقرير الطوارئ الصادر عنها أنها أكملت إعادة بناء مدرسة في يقطنون القطاع.

مدينة خان يونس جنوب القطاع، إضافة إلى مدرسة ابتدائية في مدينة غزة وسط القطاع، الفتا إلى 
مليون دوالر. وأوضحت أن تكلفة المشاريع  82.1مشروع بنى تحتية بقيمة  45أنها تنفذ حاليًا 

حو ن( بلغت COGATالموافق عليها من قبل مكتب تنسيق أعمال حكومة إسرائيل في المناطق )
أكدت أن الموافقة على المشاريع ال تعني الموافقة على إدخال  األونروالكن  مليون دوالر. 232.8

 المواد الالزمة لتنفيذ المشاريع.
مليون دوالر على المتضررين في قطاع غزة خالل األسبوع المقبل،  4.4 األونروا ومن المقرر أن توزع

عمال اإلصالحات لألضرار البليغة. وقالت إنها كمساعدات بدل اإليجار المؤقت وإلعادة اإلعمار وأ 
مليون  3.78دوالر للربع الثاني من مساعدات بدل اإليجار المؤقت، ومبلغ  201,300ستخصص 

دوالر إلصالحات المساكن المتضررة بأضرار بالغة. وأوضحت أن  473,668دوالر إلعادة اإلعمار و
 ة من مختلف أنحاء القطاع.عائل 924المساعدات المالية ستوزع على ما مجموعه 

في تقريرها إلى استمرار القيود اإلسرائيلية على المعابر التي تحد من  األونرواإلى ذلك أشارت 
لى قطاع غزة التي طال أمدها، الفتة إلى أنها ساهمت في "تقويض  حركة األفراد والبضائع من وا 

سرائيل تمنع أيضًا الدخول أو الخروج مليون نسمة فلسطينيين". وقالت إن إ 1.8الظروف الحياتية لـ 
لى غزة مقيدة في  معابر، وهي معبر رفح، معبر  3من غزة، كما أن حركة األفراد والبضائع من وا 

بيت حانون "إيرز" ومعبر كرم أبو سالم. وقالت إن السلطات المصرية تتحكم بمعبر رفح، حيث 
الت إنسانية فقط، فيما تتحكم تسمح بعدد محدود مصرح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحا

السلطات اإلسرائيلية في معبر "إيرز" وتسمح بحركة موظفي اإلغاثة والمساعدات وعدد محدود من 
نسانية فلسطينية. وأوضحت أن معبر كرم  المسموح لهم بالسفر، حيث يشمل ذلك حاالت طبية وا 

له بحركة ومرور البضائع أبو سالم الذي تتحكم به أيضًا السلطات اإلسرائيلية تسمح من خال
 المسموح دخولها فقط.

وأضافت أن الحصار والحروب على غزة، جعلت االقتصاد في القطاع متهالكا وغير قادر على 
اإلنتاج، وأن غالبية سكان قطاع غزة أصبحوا معتمدين على المعونة اإلنسانية لتلبية الحاجات 

فترة طويلة على حركة األفراد والبضائع "أدت إلى أن القيود القائمة منذ  األونرواوأكدت  األساسية.
تراجع التنمية في قطاع غزة"، وأعادت التذكير بالتقرير الدولي السابق الذي يقول إن هناك احتماال 

، وكذلك عدم صالحية مخزون المياه 2020بأن تكون غزة مكان "غير صالح للعيش" بحلول عام 
 .2016فيها للشرب بحلول 
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في التقرير الجديد الذي تناول أيضا آخر مستجدات اإليواء، أنها تمكنت من  األونرواوذكرت 
مليون دوالر إلعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، حيث وصلت هذه  2.2صرف مبلغ 
عائلة من مختلف أنحاء قطاع غزة، الفتة إلى أنهم سيتمكنون من استالم  189حو ناألموال إلى 

وجددت مطالبتها بزيادة الدعم، وقالت إن هناك زيادة على طلب  وع.المساعدة خالل هذا األسب
خدماتها، وهو أمر أرجعته إلى زيادة نمو وتزايد أعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها. 

مليون دوالر لدعم  257، تم التعهد بمبلغ 2014وذكرت أنه بعد الحرب األخيرة على غزة صيف عام 
مليون دوالر قالت إنها تحتاجها لذات  720واء الطارئ، وذلك من أصل لإلي األونروابرنامج 

 مليون دوالر. 463البرنامج، الفتا إلى أن ذلك يترك عجزًا مقداره 
المانحين بشكل عاجل لـ "اإلسهام بسخاء لبرنامجها لإليواء الطارئ من أجل تقديم  األونرواوناشدت 

النقدية للقيام بأعمال إصالحات وا عادة بناء المساكن  الدفعات النقدية بدل اإليجار أو المساعدات
مليون دوالر  403المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة". وأضافت أنها تسعى لتوفير مبلغ 

 لتغطية أقل االحتياجات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.
يون دوالر لبرنامج التدخالت في قطاع غزة الذي يشمل مل 355,95وأوضحت أنها تطالب بمبلغ 

مليون دوالر  142,3مليون دوالر للمساعدة الغذائية الطارئة، و 109,7، أخرىإضافة إلى خدمات 
مليون دوالر للمساعدات النقدية الطارئة العمل مقابل اإليجار،  60,4لمساعدات اإليواء الطارئ، و

 مليون دوالر للتعليم في أوقات الطوارئ. 3.1ة الثابتة والمتنقلة، ومليون دوالر للعيادات الصحي 4.4و
 20/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مليون دوالر لبرنامج التدخالت العاجلة في قطاع غزة 355تطالب بـ  األونروا

مليون دوالر على مساعدات بدل  4.4غزة: أعلنت وكالة األونروا أنها تمكنت من صرف مبلغ 
عادة اإلعمار وألعمال اإلصالحات للمساكن المصنفة أضرار بالغة، على عدة  اإليجار المؤقت، وا 

، ومنذ البدء في 2016أغسطس/آب  11عوائل في قطاع غزة. وقالت في تقرير لها إنه حتى
، أي عقب الحرب األخيرة على غزة قامت بتوزيع 2014لطارئة لحاجة اإليواء لعام استجابتها ا

ماليين دوالر، وال تشمل نفقات دعم البرامج ألسر الالجئين  204حو الـ نمساعدات مالية بلغت 
وذكرت أن  .2014الفلسطينيين الذين تعرضت مساكنهم لألضرار والدمار خالل صراع صيف عام 

مسكنًا متضررا لالجئين الفلسطينيين جراء الحرب، صنف منهم  142,071ق تقييمها الخاص وث
 123,837منزل أضرار بالغة جدًا، و 3,700منزال أضرارا بالغة، و 5,417مدمرة كليًا، و 9,117

عائلة الجئة تخصص  10,780أضرار خفيفة. وأكدت أن تحويل الدفعات المالية يستمر لنحو 
عائلة من أجل  1,052حين يستمر أيضًا تقديم الدفعات لنحو ألعمال إصالحات المساكن، في 

 مواصلة إعادة إعمار بيوتهم.
( للعائالت TSCAأنها مستمرة في تقديم المساعدات النقدية المؤقتة لإليواء ) األونرواكذلك أوضحت 

بدل عائلة مستحقة تسلمت الدفعة األولى من  8,500المستحقة التي ما زالت نازحة. وقالت إن نحو 
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. 2016عائلة الدفعة الثانية من بدل اإليجار لعام  7,850، وأنه استلم نحو 2016اإليجار لعام 
عائلة  9,000( لنحو TSCAدفعت المساعدات النقدية المؤقتة لإليواء ) 2015وأضافت أنها في عام 

 ، استلمت2014وحتى ديسمبر/ كانون األول  أيلولالجئة مستحقة ومن الفترة من سبتمبر/ 
 عائلة مساعدات دفعات بدل اإليجار. 13,250
التأكيد على وجود فجوات تمويلية لمشاريعها، وقالت إنها تمكنت من تمويل إعادة  األونرواوجددت 
، استحقت 2016أغسطس/ آب  11مسكن مدمر بشكل كلي، موضحة أنه حتى  2,000إعمار 
لمدمرة كليًا، حيث بلغت التكلفة عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة إعمار مساكنها ا 6,113

 مليون دوالر. 315.5اإلجمالية إلعادة بناء مساكنهم حوالي 
عائلة الجئة مستحقة وما زالت نازحة، لن تستلم  1,000لكن المنظمة الدولية قالت إن نحو 

، كما أكدت 2016( لتغطية الربع الثاني من عام TSCAالمساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة )
ن التمويل يبقى المعيق الرئيسي إلكمال اإلصالحات إلعادة بناء الكثير من المنازل التي دمرت أ

بالحرب، خاصة وأن قلة التمويل أثر على استالم آالف العوائل الالجئة ألي دفعات من أجل إجراء 
 أعمال إصالح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف وبالغ.

مليار دوالر،  5.4غزة، يقدر بنحو ثلث المبلغ وبلغ نحو يشار إلى أن ما وصل من أموال إلعمار 
الذي جرى التعهد به من قبل المانحين في مؤتمر اإلعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة 

، وهو ما أدى إلى تأخير عمليات اإلعمار آلالف األسر. وتواجه 2014/ تشرين األول أكتوبرفي 
ناتج عن تزايد أعداد الالجئين الفلسطينيين المسجلين. وبسبب زيادة على طلب خدماتها  األونروا

سهامات طوعية، وأن  أوضاعهم السيئة وفقرهم. ويتم تمويل األونروا بشكل كلي عبر تبرعات وا 
 احتياجات النمو فاقت الدعم المالي.

واء لإلي األونروامليون دوالر لدعم برنامج  257، تّم التعهد بمبلغ 2014وأكدت أنه بعد حرب 
مليون دوالر تحتاجها المنظمة الدولية، وناشدت بسبب الفجوة  720الطارئ، وذلك من أصل 

من أجل تقديم الدفعات  "اإليواء الطارئ"التمويلة، المانحين بشكل عاجل لإلسهام بسخاء لبرنامج 
عادة بناء المساكن  المتضررة النقدية بدل اإليجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصالحات وا 

للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت إنها أيضًا إلى جانب ذلك تسعى لتوفير مبلغ 
ماليين دوالر لتغطية أقل االحتياجات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية  403

 لقطاع.مليون دوالر لبرنامج التدخالت في ا 355.95من أجل ذلك  األونرواالمحتلة. وطلبت 
 24/8/2016القدس العربي، لندن،  

 
 دعمها للتغلب على األزمة الماليةباألونروا تطالب الدول العربية 

ول، الدول العربية، بيبر كرينب األونروادعا المفوض العام لوكالة  :وفا -"القدس" دوت كوم-القاهرة
 أماموحذر المسؤول األممي في كلمته  لمساعدة الوكالة في ظل األزمة المالية التي تعاني منها.

التي عقدت الخميس، بالجامعة  146مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 
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 األمن واالستقرار في المنطقة.العربية، من تأثير تدهور الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين على 
وقال: "إنه جاء لهذا االجتماع لنقل رسالة بسيطة لبقاء الدعم لالجئين الفلسطينيين"، مشيرا الى أن 
العرب حققوا خالل العقود الماضية العديد من اإلنجازات القومية مثل تأميم قناة السويس واالستقالل 

والتنمية االجتماعية، ولكن الالجئين الفلسطينيين بقوا  وتأسيس الجامعة العربية، واالقتصاد الصناعي
ووجه كرينبول، الشكر للدول العربية التي تستضيف الالجئين  شاهدين تاريخيين على عدم العدالة.

وقال: "إنه من اجل االستقرار واألمن نحتاج  الفلسطينيين: "األردن لبنان مصر سورية وفلسطين".
 والبحث عن آليات تمويل ثابتة". وااألونر لمعالجة جديدة لموضوع 

 8/9/2016، القدس، القدس
 

 دفع إيجارات المنازل المدمرة بغزة بسبب نقص التمويلعن تحذر من عجزها  األونروا
لة "أونروا" من عدم قدرتها على صرف تعويضات مالية ألصحاب حّذرت وكا: غزة/عال عطا هللا

وقال  البيوت المهدمة كليًا جراء الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة بسبب نقص التمويل.
عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم أونروا في غزة، لألناضول، اليوم األحد، إن "الوكالة لن تستطيع 

 وتهم بشكل كلي خالل األسابيع المقبلة ما لم تتسلم دعمًا ماليًا عاجاًل".صرف بدل إيجار للمهدمة بي
ماليين دوالر، سنضطر للتوقف عن تقديم المساعدة  5وأضاف: "ما لم نتسلم من الدول المانحة 

آالف  6وأوضح أبو حسنة أن "نحو  المالية لتلك العائالت اعتبار من ديسمبر/كانون ثانٍّ المقبل".
جئة في غزة تعتمد على معونات الوكالة النقدية من أجل تلبية احتياجات مساكنها عائلة ال 500و

لكنه استدرك بالتأكيد على عزم "أونروا" االستمرار في تقديم خدماتها ومساعداتها لالجئين  المؤقتة".
 مليون دوالر". 70الفلسطينيين، رغم العجز المالي الذي تعاني منه، و"الذي يقدر بنحو 
 20/11/2016 ،لألنباء ناضولاأل وكالة 

 
 تدعو المانحين لإليفاء بالتزاماتهم ضمن النداء الطارئ لألرض الفلسطينية المحتلة األونروا

مانحين إلى اإليفاء باالحتياجات التمويلية الماسة ضمن النداء األونروا، االثنين، ال وكالة دعت: غزة
مليون دوالر  5.5، وبشكل أكثر تحديدا الـ 2016الطارئ لألرض الفلسطينية المحتلة للعام 

وأضافت الوكالة األممية، في بيان لها، اليوم  للمساعدات النقدية المؤقتة بدل اإليجار في غزة.
على الفجوات التمويلية الخطيرة  2016يونيو  المانحة في شهر حزيران/االثنين، أنها أطلعت الدول 

 التي يواجهها النداء الطارئ لألرض الفلسطينية المحتلة.
 28/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون دوالر 37بلغ  2016العجز المالي : األونروا

مليون دوالر، بنسبة  37للعام الجاري نحو  األونروابلغ مقدار العجز المالي لدى وكالة : نجاة شناعة
من الميزانية العامة للوكالة. وبحسب الناطق الرسمي للوكالة في عمان أنوار  %94.5إغالق بلغت 
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لبرامج والخدمات التي تقدمها الوكالة مقدرة بقيمة ل 2016أبو سكينة ل "السبيل" فإن ميزانية العام 
مليون دوالر، بعد استئناف كندا تقديم الدعم المالي  37مليون دوالر، قدر العجز المالي فيها ل 668

 للمنظمة األممية والتي انقطعت أربع سنوات عن تقديم منحتها المالية للوكالة.
 28/11/2016، ، عّمانالسبيل

 
 المجتمع الدولي أغلق عينيه عن معاناة قطاع غزةو يل" تعرقل إعادة اإلعمار : "إسرائاألونروا

وبناء البيوت  رإعما إعادةبيير كرينبول إسرائيل بعرقلة عملية  األونرواغزة: اتهم مفوض عام وكالة 
من  األسماءرفضت الموافقة على مئات  إسرائيلالمدمرة اثر الحرب األخيرة على غزة، موضحًا أن 

 والمتوافر لها التمويل الالزم إلعادة بنائها. األونروااسم" التي قدمتها  400أصحاب البيوت المدمرة "
مخيم الشاطئ غرب مدينة في  األونرواوحمل كرينبول، في مؤتمر صحافي عقده بإحدى مدارس 

االحتالل المسؤولية الكاملة عن األوضاع المتردية في قطاع غزة، داعيًا في الوقت ذاته إلى  ،غزة
 فتح معبر رفح البري لتمكين الفلسطينيين من السفر.

مليون  37، لكنه تقلص إلى 2016مليون دوالر في آب  96 إلىوصل  األونرواولفت إلى أن عجز 
وانتقد كرينبول صمت المجتمع الدولي أمام ما يحدث داخل غزة وما  دعم الدولي.دوالر بفضل ال

سياسي لحل مشاكل القطاع، ومحذرًا  أفقيتعرض له سكانها من ألم ومعاناة، داعيًا لضرورة إيجاد 
من  %65من تفاقم هذه األزمات إن لم تكن هناك حلول سريعة. وأوضح كرينبول أن أكثر من 

 إضافةوارتفاع نسب البطالة،  األوضاعلم يجدوا أبدا وظيفة بسبب  األونرواوا في الطالب الذين كان
 .اإلطالقلم يغادروا قطاع غزة على  األونروامن طالب مدارس  %90أن أكثر من  إلى

 2/12/2016، هللا راماأليام، 
 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة تعقد جلسة خاصة لجمع تبرعات لألونروا
عبد الحميد صيام: عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة، االثنين، اجتماعا خاصا – نيويورك

شارك في و  إلعالن التبرعات الطوعية السنوية لوكالة )األونروا( في مقر األمم المتحدة في نيويورك.
، عبر األقمار الصناعية من غزة، المفوض العام لألونروا بيير كريهنبول، مؤكدا على االجتماع

"أهمية مواصلة االهتمام بمسألة الجئي فلسطين، بالرغم من األزمات التي ألمت بمنطقة الشرق 
 األوسط".

ون، قد بوتا مندوبة زامبيا ونائبة رئيس الجمعية العامة بيتر تومس -وكانت موابا باتريشيا كاسيسي
ترأست الجلسة وقرأت نيابة عن الرئيس رسالة إلى المجتمعين أكدت فيها على أهمية دعم األونروا 

والتي تحرص على ضمان عدم تخلف  2030خاصة في ظل تعهدات أجندة التنمية المستدامة لعام 
فض إلى قد انخ 2016بوتا إن "العجز في ميزانية األونروا لعام  –وقالت كاسيسي  أحد عن الركب.

وذلك لالستجابات الكريمة من الدول  74مليون دوالر بعد أن كان في أيلول/ سبتمبر الماضي  37
األعضاء". وأكدت في كلمتها نيابة عن الرئيس على تثمين الجمعية العامة للدور العظيم الذي 
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لالجئين  تلعبه األونروا في ضمان استقرار المجتمع الفلسطيني وذلك "بتقديم الخدمات األساسية
 الفلسطينيين التي ساهمت في رفاهيتهم وحمايتهم وتنميتهم اإلنسانية".

 7/12/2016، القدس العربي، لندن
 

 مناشدتين لمساعدة الالجئين الفلسطينيين بدول عدةتطلق  األونروا
أطلقت اليوم مناشدتين دوليتين يبلغ ، )األونروا(أن  ،9/1/2017األونروا اإللكتروني، موقع ذكر 

مليون دوالر من أجل تمويل االستجابة الطارئة لألزمة في األراضي الفلسطينية  813مجموعهما 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولتلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة لالجئي فلسطين 

 رين جراء النزاع في سورية، بمن فيهم أولئك الذين نزحوا إلى لبنان واألردن. المتضر 
وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول: "إن مليونا وستمائة ألف الجئ فلسطيني، ممن يعانون 
من انعدام األمن أكثر من أي وقت مضى والذين تزداد احتياجاتهم، بحاجة إلى إجراءات حازمة من 

نني أناشد من أجل الحصول على دعم عاجل وسخي من المجتمع الدولي".قبلنا.   وا 
والمخصص من أجل األراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تبلغ  2017إن النداء الطارئ للوكالة لعام 

مليون دوالر، يهدف إلى االستجابة لالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية لالجئي فلسطين  402قيمته 
 والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.في كل من غزة 

الجئ سيواصلون االستفادة من المعونة الغذائية الطارئة  911,500ففي غزة، فإن ما يقارب من 
عائلة الجئة فقدت  6,500لألونروا. كما وستقوم الوكالة أيضا بتوفير معونة إيجار ألكثر من 

وبتقديم الدعم من أجل اإلصالحات ألكثر  2014منازلها خالل األعمال العدائية التي جرت عام 
 عائلة الجئة تعرضت منازلها ألضرار أو للتدمير. 50,000من 

وفي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، فإن برنامج النقد مقابل العمل التابع لألونروا سيفيد 
فلسطيني إضافي  الجئ 155,000الجئ فلسطيني غير آمنين غذائيا. كما سيحصل  8,000حوالي 

 36,000على كوبونات غذائية فيما سيعمل برنامجنا لتوزيع األغذية على جلب المنافع لما مجموعه 
 شخص معرضون للمخاطر من البدو ورعاة الماشية في المنطقة )ج(.

مليون دوالر  411أما نداء الوكالة الطارئ من أجل األزمة اإلقليمية في سورية والذي تبلغ قيمته 
الجئ  430,000إلى توفير المساعدة اإلنسانية والحماية والخدمات الرئيسة لما مجموعه  فيهدف

فروا  30,000فلسطيني داخل سورية بحاجة ماسة إلى مساعدات مستدامة، عالوة على ما يزيد عن 
الجئ فروا إلى األردن حيث يواجهون وجودا محفوفا بالمخاطر.  17,000إلى لبنان وحوالي 

اتها الديناميكية والمرنة، والتي يقوم بتنفيذها أربعة آالف موظف غالبيتهم من وبواسطة عملي
الفلسطينيين، فإن األونروا تعد أكبر مزود مباشر للمساعدات لالجئي فلسطين المتضررين جراء 
النزاع السوري. إن التداخالت التي تقوم بها الوكالة تشمل المعونة النقدية والمياه والصرف الصحي 

اد الغذائية وغير الغذائية الضرورية والمسكن والصحة والتعليم وسبل المعيشة واإلقراض والمو 
 الصغير والحماية.
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دعا الدول ، مدير وكالة أونروا في لبنان حكم شهوان، أن 9/1/2017ة، الجزيرة نت، الدوحوأضافت 
لمواجهة األزمة في سورية. المانحة إلى توحيد جهودها، واتخاذ التدابير اإلنسانية والسياسية الالزمة 

وقال إن الذين فروا إلى خارج سورية يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة، خصوصا أولئك 
وعرض شهوان أرقاما توّضح معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين  الذين انتقلوا لإلقامة في المخيمات.

منهم تقريبا يعيشون في  %90نزحوا إلى خارج سورية بسبب الحرب، وأشار في هذا اإلطار إلى أن 
 عاطلون عن العمل. %52يعانون من فقر مدقع، في حين أن  %9فقر شديد، و

 
 ترد على ليبرمان: ملتزمون بخدماتنا تجاه الالجئين الفلسطينيين األونروا
جددت وكالة "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الخميس، التزامها بتقديم خدماتها : حمد ماجدغزة/ م

وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا" في غزة  لهؤالء الالجئين في كافة مناطق عملها.
في لألناضول: "الوكالة ملتزمة بالتفويض الذي ُمنح لها من الجمعية العامة لألمم المتحدة بالعمل 

 مجال التعليم، والصحة، واإلغاثة، والتنمية البشرية، في مناطق عملياتها الخمس".
دور ليبرمان، الواليات جتصريح أبو حسنة، جاء تعقيبًا على دعوة وزير الدفاع اإلسرائيلي أفي

ة "المانحون الكبار مثل اإلدار  وأضاف المتحدث األممي: المتحدة، إلعادة النظر في تمويلها للوكالة.
وتابع:  األمريكية يدركون أهمية الدور وعامل االستقرار والسالم التي توفره األونروا في المنطقة".

 "العالم أجمع يعرف أهمية وجود األونروا في تقديم العمل اإلنساني لالجئين الفلسطينيين".
 9/3/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 

 ونروااأل غوتيريش يدعو إلى توفير تمويل كاٍف لوكالة 
دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى توفير تمويل مستدام وكافٍّ لدعم : وكاالت

 عمل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى "أونروا". 
تيريش في تقرير أعضاء األمم المتحدة كافة على تكثيف الدعم المالي للوكالة، لتفادي وحث غو 

 مليون الجئ فلسطيني.  5.3حدوث أزمات مالية تعرقل تقديم الخدمات لحوالي 
 8/4/2017، الخليج، الشارقة

 

 %3.5تقرر زيادة رواتب موظفيها في الضفة وغزة بنسية  األونروا
أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين في )األونروا( أمال البطش، أنه تم إقرار العالوة )خارج : غزة

وأوضحت  .2017، وبأثر رجعي من شهر يناير %3.5الراتب األساسي( لموظفي الوكالة بنسبة 
سيستقدون منها العالوة بإثرٍّ رجعي ما عدا كبار الموظفين  (األونرواالبطش، أن جميع موظفي )

فأعلى(، وموظفي الصحة، وكتبة العيادات، وبعض الموظفين الذين استفادوا من  17)جريد 
التي أظهرت نتيجة المسح انهم أقل من رب العمل على  األخرىوبينت أن الكتبة والفئات  المواءمة.

 ( سيحصلون على العالوة.األونروافتة إلى أن العمال في )الزيادات التي أظهرتها الدراسة، ال
 9/5/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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سيؤدي لتداعيات المحتلة السفارة األمريكية للقدس .. نقل مليون دوالر 115عجز يبلغ : الاألونروا
 أمنية

مديرا العمليات في ، أن محمد الدعمه ، عنانعمّ ، من 23/5/2017، ، لندنالشرق األوسطذكرت 
إن الوكالة  ، في كل من قطاع غزة، بوك شاك، والضفة الغربية سكوت أندرسون، قاالاألونرواوكالة 

ن دوالر أمريكي، ضرورية إلدارة دفة خدماتها في مناطق مليو  115عجز مالي يقدر بـ تعاني من
 عملياتها الخمس )الضفة الغربية، وقطاع غزة، واألردن، وسورية، ولبنان(.

، أمس، للتحدث عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين األونرواجاء ذلك خالل مؤتمر صحافي نظمته 
سنوات  10اإلسرائيلي، و حتاللعاما على اال 50في قطاع غزة والضفة الغربية، وخصوصا بعد 

على اإلغالق المفروض على قطاع غزة، فضاًل عن تحديات الوكالة في اإلقليمين وخطتها 
 للطوارئ.

مليون دوالر، حيث تعاني  700وقال بوك شاك، إن ميزانية الوكالة السنوية للعام الحالي، تصل إلى 
الطوارئ المقدرة للعام الحالي،  موازنةمليون دوالر، في حين بلغ العجز في  115من عجز مقداره 

مليون  140 مليون دوالر، األمر الذي ال يلبي الحد األدنى المحدد بـ 268ماليين دوالر، نحو  406
وقال بوك شاك: "قد ال تكون غزة تعيش حالة طوارئ  دوالر لتأمين االحتياجات الطارئة لالجئين.

مة كبيرة بأبعاد حياتيه واقتصادية، نتيجة لنقص كما حدث خالل الحروب الماضية، لكنها تعيش أز 
 رواتب الموظفين وبطء عملية األعمار وغير ذلك. الكهرباء وانقطاع

 مليون الجئ 3.1بدوره، قال أندرسون إن الوكالة وزعت مواد غذائية على مليون الجئ فلسطيني من أصل 
مدرسة تابعة للوكالة، كما  260ضمن  ألف طالب 260مسجل لديها، وقدمت خدمات تعليمية لنحو 
وأشار خالل  مركزًا صحيًا. 22ماليين الجئ من خالل  5تقدم الوكالة سنويًا، استشارات طبية لنحو 

المؤتمر الذي جاء على هامش اجتماعات اللجنة االستشارية لألونروا، إلى أن الوكالة تحتاج إلى 
 طالب وطالبة. 900نحو  بناء مدرسة جديدة في قطاع غزة كل شهر تقريبًا، الستيعاب

األونروا، اعتبرت خالل  ، أننادية سعد الدين ، عنعمانمن  ،23/5/2017، الغد، عّمانوأضافت 
مشترك لمديرّي عملياتها باألراضي الفلسطينية المحتلة أمس بعمان، أن اتخاذ الصحفي المؤتمر ال

أمنية، وسيؤثر على الوضع "قرار بنقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة سيؤدي إلى تداعيات 
وأضافت، في المؤتمر الذي تخلل اجتماع  األمني لالجئين الفلسطينيين في األراضي المحتلة".

اللجنة اإلستشارية للوكالة، إن "غياب الحل السياسي يترك آثاره القاتمة على أوضاع الالجئين 
 المحتلة". الفلسطينيين، وعلى الوضع الحياتي والمعيشي والمجتمعي في األراضي

 
 ر بشكل أحاديقرَّ كريس جانيس: مستقبل أونروا ال يمكن أن يُ 

يقرر  أنمستقبل الوكالة ال يمكن  أن(، كريس جانيس أونروااعتبر المتحدث باسم وكالة ): بترا
تتلقى تفويضها من  األونروا" إننيس في تصريحات صحافية وقال جا الجانب. أحاديبشكل 
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تغيير"  بإمكانها، األغلبيةالمتحدة، وان الجمعية العامة لوحدها عبر تصويت  لألممالجمعية العامة 
لثالث  األونرواالماضي تمديد تفويض  األولفي كانون  أقرتالجمعية العامة  أن إلىالوضع، مشيرا 

 .إضافيةسنوات 
 12/6/2017، ّمانالسبيل، ع

 
 غوتيريش يطالب المجتمع الدولي بمواصلة دعم األونروا

دافع األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش االثنين عن الدور الذي : الجزيرة + وكاالت
وأعرب غوتيريش عن  تحقيق االستقرار والسالم في المنطقة.تضطلع به وكالة األونروا من أجل 

في بيان تاله  ،وأكد القلق إزاء االنتقادات العلنية التي وجهت مؤخرا إلى األونروا وسالمة عملياتها.
على الصحفيين فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم األمين العام بمقر المنظمة الدولية في 

ألونروا وتقديره للدور الذي تؤديه في تقديم الخدمات األساسية وحماية "الدعم الكامل ل ،نيويورك
ودعا األمين العام جميع الدول األعضاء  حقوق ماليين الالجئين الفلسطينيين في الشرق األوسط".

إلى مواصلة دعمها لألونروا كي تتمكن من أداء دورها األساسي بنزاهة وكفاءة وتنفيذ مهامها 
لالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم ألوضاعهم، وفق اإلنسانية لخدمة ا
 وكالة األناضول.

 12/6/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ألحد طلب تفكيكها موجودة بقرار من األمم المتحدة وال يحقّ  األونروابو شاك: 
رفض مدير عمليات األونروا في قطاع غزة بو شاك، تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي : بروكسل

بنيامين نتنياهو، التي طالب فيها بتفكيك وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
تحاد األوروبي في بروكسل، بعنوان: واال األونرواوأكد بو شاك خالل مؤتمر دعت له  .األونروا

موجودة بقرار  األونروا"عشر سنوات على الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة"، أن 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ نشأتها، وال يحق ألية حكومة طلب مثل هذا األمر.
 13/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تعلن انتهاء تنفيذ مشاريع لدعم االستقرار في غزة األونروا

أنها انتهت من التنفيذ الكامل لمشروع "دعم االستقرار" في غزة من خالل  األونرواغزة: أعلنت وكالة 
روع بناء الصالبة النفسية والحد من التوتر. وذكرت أن البرنامج الطارئ "النقد مقابل العمل" ومش

البرامج ممولة من االتحاد األوروبي لتحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في غزة. 
ديفيد هاتون، إلى جانب عدد من كبار  األونرواوحضر الحفل الختامي القائم بأعمال مدير عمليات 

 موظفيها.
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ع بناء الصالبة النفسية والحد من التوتر في قطاع غزة، دعم االتحاد وأوضحت أنه من خالل مشرو 
األساسية بما فيها برنامج التعليم، وبرنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج  األونروااألوروبي برامج 

الجئا فلسطينيا من  420الصحة النفسية والمجتمعية. وزودت المساهمة البالغة خمسة ماليين يورو، 
، وأنه بعد انتهاء ة شهور في مركزي تدريب تابعين لألونرواب كبار السن بالتدريب لمدة ستالطال

 التدريب، وفر المشروع للمتدربين فرصا للتدريب المهني.
طفل  262,000وقالت األونروا" إنه باإلضافة إلى ذلك، شمل التبرع دعم تدريس حقوق اإلنسان لـ 

امج الصحة النفسية والمجتمعية من تقديم جلسات دعم نفسي في مدارسها، ومكن في الوقت ذاته برن
واجتماعي منظمة للطالب وأسرهم إلى جانب بناء قدرات مرشدي برنامج الصحة النفسية 

 والمجتمعية في المدارس.
إلى ذلك قالت المنظمة الدولية إنها واالتحاد األوروبي اختتما مشروع "دعم االستقرار" في غزة من 

الطارئ، وهو مشروع بقيمة ثالثة ماليين يورو، حيث هدف لتعزيز االعتماد على  خالل برنامجها
 األونرواوقد تمكنت  الذات لدى الالجئين الفلسطينيين والتعامل مع نسب البطالة المرتفعة في غزة.

الجئ فلسطيني، بفرص عمل ضمن مشروع النقد مقابل  5000من خالل هذا الدعم من تزويد 
 را وذلك عبر برنامج خلق فرص العمل التابع لألونروا.شه 12العمل لمدة 

 3/8/2017، القدس العربي، لندن
 

 الغضب األمريكي "القدس العربي": األونروا طلبت تأجيل التصويت على زيادة موازنتها خشية
أشرف الهور: علمت "القدس العربي" من مصادر في منظمة األمم المتحدة، أن لجوء  –غزة 

األونروا في األسبوع الماضي، لإلعالن عن سحب مشروع مقدم للجمعية العامة من أجل زيادة 
قيمة  موازنتها، يأتي خشية من قيام اإلدارة األمريكية، أكبر ممولي المنظمة الدولية، من تقليص

تبرعاتها السنوية، خاصة وأنها من الدول التي ترفض زيادة الموازنة، لهذه المنظمة التي تعنى بتقديم 
 الخدمات لالجئين الفلسطينيين في خمس مناطق في العالم.

وقبل أيام أعلنت األونروا بشكل رسمي، أنها هي من بادرت إلى الطلب من األمم المتحدة، تأجيل 
وازنتها للتصويت، رغم امتالكها العدد األكبر من األصوات داخل الجمعية طرح مشروع زيادة م

العامة، بخالف الموقف األمريكي الرافض، الذي ال يستطيع أن يعيق تمرير القرار، فال فيتو 
 لواشنطن في الجمعية العامة.

من خالل  األونروازيادة الموازنة الخاصة ب وحسب المصدر المسؤول في األمم المتحدة، فإن قرار
الحصول على أموال دعم إضافية من الموازنة العامة لألمم المتحدة، لم يرفض، بل جرى تأجيله 
بطلب من األونروا نفسها، بهدف إجراء مزيد من المشاورات والنقاشات مع الدول المانحة والشركاء 

 األونرواأن  صوتا. وأضاف 141خاصة اإلدارة األمريكية. وأوضح أن القرار كان سيحظى بأغلبية 
تخشى أن تبادر أمريكا بعد صدور القرار، خاصة وأنها تعتبر الداعم األكبر لألمم المتحدة واألونروا 
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إلى تقليص األموال التي تدفعها سنويا لموازنات هذه المنظمات، مما يؤثر سلبا على الخدمات التي 
 تقدمها.

 5/8/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ماليين دوالر لموظفي األونروا ولبرامجها الطارئة أربعةبـ عن التبرععلن غوتيريش ي
األمين العام لألمم ، أن غزة، من 30/8/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

غوتيريش، طالب اليوم األربعاء، إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع  يوأنطونالمتحدة 
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده في مدرسة حلب  غزة، وتحسين ظروف حياة السكان.

االبتدائية لالجئين في بلدة بيت الهيا شمال قطاع غزة: "غزة تريد حلوال لمشاكلها، ولكن في نفس 
مع الدولي بالدعم اإلنساني لقطاع غزة، وأقول إنه بالنسبة لألوضاع في الوقت أنا أطالب المجت

 ماليين دوالر لموظفي األونروا ولبرامجها الطارئة. 4قطاع غزة فعاًل مأساوية"، وأعلن عن التبرع بـ
غوتيريش وصل إلى القطاع ، أن فتحي صّباح ، عنغزة، من 31/8/2017، الحياة، لندنوأضافت 

عام لفلسطين لدى األمم المتحدة رياض منصور، ومنسق المنظمة الدولية لعملية برفقة المراقب ال
السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، ومدير عمليات وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

 الالجئين الفلسطينيين "أونروا" في القطاع بو شاك، وغياب مفوضها العام بيير كرينبول.
 

 يكون لدينا أي أموال نهاية هذا الشهر لمواصلة عملياتنا مفوض األونروا: لن

وكاالت: كشف المفوض العام لوكالة "أونروا" بيير كرينبول اليوم الثالثاء أنها تواجه هذا  - القاهرة
مليون دوالر ما يعني أنه" لن يكون لديها أي أموال بنهاية هذا  126انيتها يبلغ العام عجزا في ميز 

ودعا كرينبول في كلمته أمام الجلسة االفتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في  الشهر".
القاهرة، الدول العربية إلى دعم الوكالة بقوة لتتمكن من المحافظة على دورها الحيوي والهام في 

وحث الشركاء اإلقليميين على تجديد  مليون الجئ فلسطيني حتى يتحقق لديهم أفق ما. 5.3خدمة 
مساهماتهم السخية المماثلة لألعوام األخيرة، كما دعا دولة قطر لزيادة مستوى مساهماتها للوكالة 

 والدول العربية األخرى لدراسة إمكانية زيادة دعمها.
روري لحماية مهمة الوكالة من خالل قرارات الجامعة العربية وأكد أن الدعم السياسي العربي ض

ومن خالل القرارات التي يتم تباحثها بالجمعية العامة لألمم المتحدة موكدا أهمية وحيوية الدعم 
وقدم مفوض أونروا الشكر للدول األعضاء في  العربي للوكالة لضمان عدم نسيان الجئي فلسطيني.

ذي قدموه أثناء المشاورات التي عقدت في نيويورك العام الجاري، حيث تم الجامعة العربية للدعم ال
التباحث حيال أفكار جديدة لتأمين التمويل للوكالة خاصة إنشاء صندوق وقف مع البنك اإلسالمي 

 للتنمية وصندوق ائتماني مع مجموعة البنك الدولي.
إلى  اتين المبادرتين الحيويتين، مشيراً وشدد على أهمية الدعم الدبلوماسي لدول الجامعة العربية له

من ميزانية أونروا للبرامج التي تغطي المجاالت  %7.8قرار الجامعة العربية تقديم ما نسبته 
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الرئيسّية مثل التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة والخدمات االجتماعية. وعبر كرينبول عن مشاعر 
طينيين في الشرق األوسط الذين يعانون المزيد من الغضب التي تتملكه حيال مصير الالجئين الفلس

الفقر واأللم. وقال: لقد رأيت األلم والدمار وتكرار النزوح لالجئي فلسطين في مدينة حلب السورية 
كما رأيت اآلالم الكبيرة واإلقصاء لالجئي فلسطين في مخيم عين الحلوة في لبنان، واألثر اليومي 

ي فلسطين في مخيم الجلزون بالضفة الغربية، كما رأيت األسبوع لالحتالل اإلسرائيلي على الجئ
 الماضي الظروف اإلنسانية الكارثية لالجئي قطاع غزة.

وأضاف أن الجئي فلسطين ال يملكون أي شيء على اإلطالق، وال حتى االقتراب ألي أفق، 
األول للنكبة عاما من النزوح القصري  70خاصة أن كل ما يحدد هويتهم يكمن خلفهم منذ نحو 

وليس أمامهم أي أفق سياسي، فال توجد أي عملية سياسية محرزة أو ذات مصداقية لتحقيق السالم 
 بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وتحقيق حل عادل لالجئين الفلسطينيين.

 وتابع "ليس هناك أي أفق شخصي لهؤالء الالجئين وال توجد حرية للتنقل وال توجد وظائف"، مشيراً 
ى زيارة األمين العام لألمم المتحدة انطونيو جوتيرش إلى الكيان اإلسرائيلي وفلسطين "حيث قالها إل

صراحة إنه ال توجد خطة بديلة لحل الدولتين ومن الضروري إعادة خلق عملية سياسية تتسم 
 بالمصداقية وخلق أفق حقيقي يشمل تحقيق العدالة لالجئين".

 12/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مليون دوالر 49تعهدات مالية لألونروا تخفض عجز موازنتها بـ 

وكالة وام: قالت وكالة األونروا، أمس، إن الدبلوماسـيين والمـانحين عّبـروا عـن دعمهـم القـوي للوكالـة 
االجتمـاع الـوزاري الـذي عقـد فـي نيويـورك مـؤخرًا، علـى هـامش اجتماعـات ولمهام واليتها، وذلـك فـي 

مليـــون دوالر. وأكـــد االجتمـــاع حســـب بيـــان  49الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، وتـــم فيـــه التبـــرع بــــ 
األونروا دعم مهام والية الوكالة ودورها، مؤيدًا بشكل صـريح المقترحـات المقدمـة مـن أجـل االسـتقرار 

 ويــل األجــل للوكالــة، مــع التركيــز علــى ســبل الشــراكات الجديــدة مــع البنــك الــدولي.للوضــع المــالي ط
وقــال البيــان إن رعايــة منظمــة التعــاون اإلســالمي للحــدث، ُتعــّد تطــورًا إيجابيــًا هامــًا فــي عالقتهــا مــع 
األونروا، وذلك بعد الدعم القوي للمنظمة الذي عبرت عنه للوكالة في اجتماعهـا الـوزاري األخيـر فـي 

، أوضـح البيـان أن العديـد مـن المنـدوبين أعلنـوا عـن تقـديم 2017أبيدجان. وحول العجز المالي لسنة 
مليــون دوالر،  126.5تبرعــات إضــافية، عملــت علــى تقليــل عجــز الموازنــة الــذي تعانيــه األونــروا مــن 

 مليون دوالر. 77.5ليصل إلى 
 30/9/2017الخليج، الشارقة، 

 

 لعربي": العجز المالي الحالي هو األكبر منذ سنواتمستشار األونروا لـ"القدس ا
، أن هذه المنظمة الدولية، تعاني من عجر "القدس العربي"لـ األونرواغزة: أكد مسؤول في وكالة 
 ز الذي كان قائما في السنوات الماضية، وأن المفوض العام يبذل حالياً مالي كبير، يفوق ذلك العج
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جهودا كبيرة للحصول على تمويل إضافي قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد أن كشف النقاب عن 
 دفع رواتب موظفيها للشهر الحالي، حال استمر العجز. األونرواعدم قدرة 
لـ "القدس العربي"، إن العجز المالي الحالي  ألونروالنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي وقال عد

 مليون دوالر. 126مليون دوالر، الفتا إلى أنه كان قبل أشهر قليلة  60يبلغ حاليا 
وفي مسعى للتغلب على هذه األزمة المالية الكبيرة، يقول أبو حسنة إن المفوض العام لألونروا يقوم 

ى أنه يتواجد حاليا في بريطانيا، بعد أن وصلها من إيرلندا، حاليا بجولة لعدة دول مانحة، الفتا إل
سوف تتواصل حتى "اللحظات  األونرواوأكد أن جهود  في سبيل الحصول على أموال دعم إضافية.

األخيرة" لسد هذا العجز المالي الكبير، التي من شأن استمرارها أن تؤثر على عملية دفع رواتب 
 قا مسؤول عمليات هذه المنظمة في قطاع غزة.، كما أوضح ساباألونرواموظفي 

 6/12/2017، لندن، القدس العربي
 

 كرينبول: خدمات األونروا كافة ستستمر دون انقطاع العام الجاري
ول، أن خدمات األونروا هنا في القدس الشرقية، أعلن المفوض العام لألونروا بيير كرينب: القدس

وقال  .2017وفي الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسورية ولبنان ستستمر دون انقطاع في عام 
في بيان صحفي، اليوم االثنين إن مستوى التوتر والقلق ارتفع مرة أخرى في منطقة الشرق األوسط 

ن األ ونروا أكثر تصميمًا من أي وقت مضى لحماية حقوق وتحولت جميع األنظار إلى القدس، وا 
الالجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتكم، ليس هناك ما هو أكثر أهميًة بالنسبة لي من إنجاز هذه 
المهمة. فتفويض الوكالة يعكس إرادة المجتمع الدولي، وتم تمديده من قبل الجمعية العامة لألمم 

إلى أنه اتخذ خطوات استثنائية بهذا الصدد، بما في ذلك توجيه وأشار  المتحدة في العام الماضي.
نداءات خاصة إلى أعلى المستويات في المجتمع الدولي، واتخذت تدابير داخلية للحفاظ على عملنا 

 الحيوي. أنني ممتُن للدعم القوي من الدول المضيفة والمانحين.
الطالب من الجئي فلسطين بالحصول على مفتوحة، وسيستمر  711وتابع ستبقى مدارس األونروا الـ 

مفتوحًة  143التعليم الذي يطور مهاراتهم ويحافظ على فرصهم، كما ستبقى عيادات األونروا الـ 
وسيستمر الجئو فلسطين بالحصول على الرعاية الصحية الجسدية والنفسية وهنالك حاجة ماسة لهذه 

عية والنظافة البيئية وأعمال تحسين المخيمات، الخدمات، وكذلك بالنسبة لإلغاثة والخدمات االجتما
 وبرنامج التمويل الصغير، ونشاطات الحماية والطوارئ، فسوف تستمر في جميع األقاليم.
 11/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تزموا بتعهداتهمالعرب لم يلر األونروا... و تنفيذ تهديدات ترامب يعني انهيا: المتحدةاألمم بمسؤول 

كشف مسؤول في األمم المتحدة لـ"القدس العربي"، أن وقف تقديم الواليات المتحدة مساعدتها  ة:غز 
هذه المنظمة، كون واشنطن تعد من أكبر المانحين. وأشار في  يعني "انهيار" األونرواالمالية لوكالة 

الوقت ذاته إلى أن غالبية المانحين العرب لم يوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه هذه المنظمة التي شكلت 
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من أجل مساعدة الجئي فلسطين في خمس مناطق عمليات. وأعرب عن خشيته من تصاعد 
 د تصريحات وزير التعليم المتشدد نفتالي بينيت.بع األونرواالهجوم اإلسرائيلي ضد 

وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ تهديدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بوقف 
سيوقف غالبية المشاريع التي تنفذها هذه الوكالة الدولية لقطاعات  ألونرواتقديم المساعدات المالية ل

ن الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسورية ولبنان، مشيرا إلى أن الالجئين الفلسطينيين في كل م
 األونرواالجئي غزة سيصيبهم الجزء األكبر من النقص، خاصة في ظل وجود برامج كثيرة تنفذها 

 .عاماً  11بهدف منع انهيار األوضاع في القطاع المحاصر منذ 
وأنها تعد الداعم األكبر  األونروازنة من موا %40وأوضح المسؤول أن الواليات المتحدة تقدم نحو 

لهذه المنظمة، وتحدث عن تأثر برنامج الصحة والتعليم والمساعدات االجتماعية حال نفذ التهديد 
وكشف النقاب على أن "برامج الطوارئ" التي تنفذ في غزة ستتوقف حال طبق قرار  األمريكي.

"الكوبونات الغذائية" الذي يستفيد منه مليون الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها برنامج 
الجئ في قطاع غزة. وحسب المصدر فإن الموازنة العامة لـ األونروا" ال تزال تعاني من نقص 
كبير، وأن نداءها للدول العربية مؤخرا من أجل القيام بسد قيمة العجز الذي هدد قدرتها على دفع 

أن غالبية الدول العربية لم تلتزم بتقديم الدعم المالي  رواتب موظفيها ال يزال قائما، كاشفا أيضا
خالل السنوات الماضية شكل فقط  ونرواألربي لوقال أيضا إن قيمة الدعم المالي الع لهذه المنظمة.
 من قيمة االحتياجات. %7ما مجموعة 

د وفي السياق أعرب المسؤول األممي عن خشيته من استمرار عمليات التحريض اإلسرائيلية ض
، وآخرها للوزير بينيت، وقال إن الهدف من ورائها الضغط على متبرعين آخرين غير أمريكا األونروا

 لوقف دعمهم المالي المقدم.
 6/1/2018، لندن، القدس العربي

 
 على نتنياهو: مهامنا تحددها الجمعية العامة لألمم المتحدة رداً  األونروا

أكدت وكالة "أونروا" اليوم األحد أن مهام واليتها تحددها الجمعية العامة لألمم المتحدة : السبيل 
التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لمهمة الوكالة في مجاالت التنمية البشرية والمجاالت 

بيان صحفي إن أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة يقومون باإلشادة  وقالت أونروا في اإلنسانية.
بمساهمتنا التي ال غنى عنها في السالم واألمن وبالعمل مع بعض من أشد المجتمعات المعرضة 

وأضافت أن ما يعمل على إدامة أزمة الالجئين هو فشل األطراف  للمخاطر في الشرق األوسط.
بحاجة ألن يتم حله من قبل أطراف النزاع في سياق محادثات السالم،  في التعامل مع القضية وهذا

استنادا إلى قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من قبل المجتمع 
وختمت أونروا بيانها بتأكيد أنها مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يتم  الدولي.

 ل ودائم لقضية الجئي فلسطين.التوصل إلى حل عاد
 7/1/2018، ، عّمانالسبيل
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 اجتماع عاجل لألونروا يبحث ضبط نفقات وخدمات الالجئين

ن ، خالل اجتماع عاجل أمس في عمان، "إعالاألونروابحثت وكالة : نادية سعد الدين - عمان
حالة التقشف في النفقات والخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين"، بانتظار حسم موقف اإلدارة 

كية من مسألة تحويل مساعداتها التي لم تصل حتى اآلن، ما كّبد الوكالة عجزًا ماليًا منذ ياألمر 
 قيمته. مليون دوالر، مرشحا للزيادة في حال حجب الدعم أو تخفيض 174بداية العام بلغ نحو 

، ن "مباحثات إدارة الوكالة باألمس مهمة، حيث تناولت، أيضاً إوقالت مصادر مطلعة في الوكالة 
الخيارات المتاحة أمام األونروا، التي تشهد أزمة مالية خانقة، في ظل ضعف استجابة المانحين 

"سيزداد  وكالةال حال وأوضحت بأن لدعمها وضبابية مواقف بعض المنافذ الجديدة التي تم طرقها".
مليون دوالر سنويا  370سوءا عند وقف دعم الواليات المتحدة أو تخفيض حجمه، والمقّدر بزهاء 

وأفادت بأن الوكالة "قد تضطر عند استمرار الحال لما بعد نهاية  بوصفها أكبر مانح للوكالة".
لعجز المالي أو جزء الشهر الحالي، إلى المزيد من تقليص الخدمات، في حال لم تتم تغطية كامل ا

 منه".
، بحسب رسالة وجّهها المدير العام للوكالة في لبنان، كالوديو كوردوني، إلى فريقه األونرواوتعتزم 

اإلداري، اتخاذ جملة من اإلجراءات التقشفّية، مثل "وقف تعبئة الشواغر في وظائف التعليم 
دل السفر وتكاليفه، ووقف شراء والصحة، ووقف التوظيف اليومي ودفع بدل الدوام اإلضافي وب

بعجز مالي  2017من عام  األونرواوكانت خرجت  البضائع والمستلزمات إال للضرورة القصوى".
مليون دوالر، إال أن امتناع اإلدارة األمريكية، حتى اآلن، عن تحويل الدفعة المالية  49يبلغ نحو 

المفترض تقديمها منذ شهر كانون  مليون دوالر، والتي كان من 125المخصّصة لها، والبالغة 
 .فاقم هذا العجز 2017ديسمبر  /األول

 14/1/2018، الغد، عّمان
 

 التهديدات األمريكيةمن رغم بال: سنواصل مساعدة الالجئين الفلسطينيين األونروا
جدد بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة )أونروا(، اإلثنين، التزام الوكالة : باريس/ يوسف أوزجان

وقال  بمواصلة مساعداتها لالجئين الفلسطينيين، رغم تهديد الواليات المتحدة بقطع مساعداتها عنها.
قطع مساعداتها عن كرينبول، في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الواليات المتحدة ست

"أونروا"، عقب مصادقة الجمعية العامة لألمم المتحدة على قرار بشأن القدس، ولكن الوضع لم 
مليون  300وأشار كرينبول، إلى أن مساعدات الواليات المتحدة للوكالة األممية، تبلغ  يتضح بعد.

ن وأضاف المفو  مليار دوالر سنويًا. 1.3دوالر، من إجمالي مساعدات تبلغ  ض األممي: "حتى وا 
قطعت الواليات المتحدة مساعداتها، فإن أعمال مساعدة الالجئين الفلسطينيين في سورية واألردن 

 والضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة، ستستمر ولن نتركهم )الالجئين الفلسطينيين(". 
 16/1/2018، لألنباء األناضولوكالة 
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 قليمياألونروا: خفض التمويل إضرار باألمن اإل
أكدت وكالة )األونروا( أن خفض التمويل األمريكي لها يهدد مهمتها ويضر : الجزيرة + وكاالت
ووصف المتحدث الرسمي باسم الوكالة كريستوفر غونيس القرار األمريكي بأنه  باألمن اإلقليمي.

" وأكد أنه يعرض للخطر تعليم نصف مليون طفل، وأكثر من مليون ونصف "أمر مؤسف وضار
 المليون شخص ممن ال يمكنهم الحصول على الغذاء والنقود".

من جهته حث األمين العام للمجلس النرويجي لالجئين يان إيغالند اإلدارة األمريكية على إعادة 
ذه الخطوة على الالجئين الفلسطينيين في وحذر إيغالند من "اآلثار المدمرة له النظر في قرارها.

الشرق األوسط، بما في ذلك مئات اآلالف من األطفال الالجئين في الضفة الغربية وغزة ولبنان 
ودعا الدول المانحة األخرى إلى الوقوف مع  واألردن وسورية الذين يعتمدون على الوكالة لتعليمهم".

 نقص الهائل الذي خلفته اإلدارة األمريكية.األونروا والالجئين الفلسطينيين لتغطية ال
 17/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 الناطق باسم األونروا: مستمرون في تقديم الخدمات رغم التقشف

 إجراءاتشع، أن الوكالة وبالرغم من أي األونروا سامي مشعباسم أوضح الناطق الرسمي  :"وفا"
تقشفية فهي مستمرة، وملتزمة بمواصلة خدماتها الحيوية لالجئين الفلسطينيين، وهذا االلتزام لن 

 يتأثر بأي نية للواليات المتحدة األمريكية حجب المساعدات عن األونروا من عدمه.
)العادية وميزانية  األونرواميزانية  وأكد الناطق الرسمي في بيان، يوم الثالثاء، أن من إجمالي

مليون دوالر أمريكي، تتبرع  300مليار و اإلجماليةالطوارئ وميزانية المشاريع( والتي تبلغ قيمتها 
للوكالة. وأوضح أنه  اإلجماليةمليون من قيمة هذه التبرعات  300الواليات المتحدة لصالحها بمبلغ 

مريكية هذا العام إلى واقع، فإن األونروا لن تترك الجئي ن لم تترجم التعهدات المالية األا  حتى و 
، ولبنان، واألردن، والضفة الغربية، وغزة، ةفلسطين لوحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوري

 القدس.شرقي باإلضافة لتواجدها، وخدماتها في 
 16/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ض المساعدات األمريكيةتطلق حملة دولية ردًا على خف األونروا
حملة دولية لجمع األموال، تعويضًا عن قرار  في حين أطلقت وكالة األونروا: كفاح زبون - رام هللا

ة، ندد الفلسطينيون الواليات المتحدة خصم عشرات الماليين من األموال التي تقدمها للوكال
باإلجراءات األمريكية، وعدوها جزءًا من خطة "صفقة القرن"، التي تستهدف إزالة الملفات األهم عن 

"، من التداعيات األونرو لوفي هذا السياق، حذر بيار كرينبول، المفوض العام  طاولة المفاوضات.
هدد أحد التزاماتنا على صعيد اإلنسانية للقرار، وقال في بيان أمس: إن "المساهمة المخفضة ت

ألف  525وتابع موضحًا "نحن نعلم  التنمية، والذي يحقق أكبر قدر من النجاح في الشرق األوسط".
نه "أضحت توجد على أونروا، ومستقبلهم على المحك"، مضيفًا ألمدرسة تابعة لـ 700فتى وفتاة في 
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طينيين، الذين يحتاجون إلى المساعدات المحك الكرامة واألمن اإلنساني لماليين الالجئين الفلس
 الغذائية الطارئة".

ونروا" سيؤثر على األمن ألوأشار كرينبول إلى أن قرار الواليات المتحدة وهي "دائما أكبر مانح ل
اإلقليمي؛ ألنه جاء في وقت صعب "يواجه فيه الشرق األوسط مخاطر وتهديدات عدة، وبخاصة 

أنه سيطلق في األيام القريبة حملة جمع أموال عالمية من أجل تصعيد التطرف". وأعلن كرينبول، 
أن تبقى المدارس والعيادات مفتوحة، داعيًا الدول المستضيفة والمانحين والشعوب في جميع أنحاء 

من أجل ضمان صمود  العالم إلى "االنضمام إلينا في الرد على هذه األزمة، وتمويل األونروا
 الفلسطينيين أقوياء".الفتيات والفتيان الالجئين 

 18/1/2018لندن،  األوسط، الشرق
 

 : األونروا ضحية حسابات السياسة األمريكيةكرينبول
 تجميد المساعدة األمريكية للمنظمة مرده أنأمس  كرينبولبيار  األونرواأكد مدير وكالة  :أ.ف.ب

عن  ومتخلياً  دونالد ترامب. إدارةالحسابات السياسية األمريكية وليس كيفية عمل المنظمة كما تقول 
التجميد  أنمدير األونروا بوضوح في مقابلة مع فرانس برس  أكدالتحفظ المعهود في هذا المنصب، 

ن واشنطن والقيادة الثالثاء الخارجية األمريكية، سببه التدهور الكبير في العالقات بي أعلنتهالذي 
المسؤولين األمريكيين في  2017انه عندما التقى في تشرين الثاني  كرينبولواكد  الفلسطينية.

مسائل حياد  أن وأضافواشنطن، "كانت الرسالة واضحة جدا بشأن دعم عمل األونروا واحترامه". 
دارتهاالوكالة  اليات المتحدة وباقي الضرورية كانت دائما موضع مباحثات مع الو  واإلصالحات وا 

"بالتالي أنا مجبر على  وأوضح .لألونرواالدول المانحة، لكن دون المساس بالمساعدات المقدمة 
المنظمة، بل باعتباره قرارا  بأداء( باعتباره غير مرتبط لألونروا)تجميد التمويل األمريكي  إلىالنظر 

المتحدة بشأن القدس وحول مسائل  مملألبعد قرار الجمعية العامة  أثيراتخذ إبان النقاش الذي 
التي تطالب بها.  اإلصالحاتبشأن  إشاراتانه لم يتلق من واشنطن أي  أكد كرينبوللكن  ".أخرى

قرار من جانب الواليات المتحدة بخفض كبير لمساهمتها ولم  إزاء أننا"األمر الجديد هو  وأوضح
"ما فهمته  وأضاف )األمريكيون( معي". اأجروهخالل االتصاالت التي  إصالحيرفق ذلك بأي عامل 

األمريكية بشأن األموال التي تدفع للفلسطينيين، وكان تمويلنا هو  اإلدارةهناك نقاشا داخل  أنهو 
بحصول بعض الهفوات في الماضي لكنه أكد انه سيتصدى لكل محاولة  كرينبولواعترف  الضحية".

 لغايات سياسية". إنسانيةكان باستخدام منظمة للمساس بحياد هذه الوكالة. واكد "لن أسمح ألي 
 20/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : حصلنا على مبالغ أقل مما توقعنااألونروا
ولة التواصل وقالت مسؤ  حصلت على مبلغ ستين مليون دوالر. أنها األونرواأعلنت وكالة : بيروت

، مليوناً  156واإلعالم في األونروا هدى السمرا في تصريح صحفي يوم السبت، "كنا نتوقع الحصول على 
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ورغم أننا نملك موارد فائضة في موازنتنا، إال أنها ال تكفي للمدى البعيد، وسنقوم بكل ما بوسعنا 
غير الواليات المتحدة  لعدم وقف المساعدات، ونحن مصرون على حشد التمويل من أطراف أخرى

 ، وباشرنا بعمليات حشد تمويل مكثفة لسد العجز المالي الذي نمر به".األمريكية
 .اإلداريةالخدمات لالجئين لن تتوقف حاليًا، رغم عمليات التقشف الداخلية من الناحية  أن وأكدت،

وكالة الرئيس في ذلك، نفذ موظفو الوكالة الدولية في شمال لبنان اعتصاما أمام مكتب ال إلى
 طرابلس، احتجاجا على تقليص )األونروا( لخدماتها ورفضا للمس بحقوق الموظفين.

 21/1/2018، عّمان، الدستور
 

 خطير وحملة كبرى للعالم من غزة األونرواأبو حسنة: وضع 
حذر المستشار اإلعالمي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة من "انهيار" : احفتحي صبّ  -غزة 

المنظمة الدولية في حال استمرت أزمتها المالية الحالية، وقال أبو حسنة: "نحن ذاهبون إلى 
االنهيار في حال استمرت األمور على هذا المنوال... نقوم بحملة تبرعات عالمية حتى ال تنهار 

لى أرجلنا مرة أخرى ألن الوضع خطير من ناحية مالية". وأعلن خالل ورشة عمل أونروا، ولنقف ع
نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني بعنوان "مستقبل قضية الالجئين ومحاوالت التصفية 
األمريكية" في مدينة غزة أمس، أن "أونروا" ستطلق خالل مؤتمر صحافي ستعقده في غزة اليوم 

نقاذها". وقال إن "هناك تطورات دراماتيكية غير مسبوقة تجاه أونروا ألسباب حملة عالمية لـ "إ
 سياسية" في إشارة إلى وقف الواليات المتحدة دفع جزء من مساهمتها للمنظمة الدولية.

ولفت إلى أن المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أكد أن "ما يحدث ليست له عالقة بما تفعله 
سي يهدد وجود الوكالة واستمرارها" في إشارة إلى شطب المنظمة الدولية، أونروا، لكنه أمر سيا

زاحة قضية الالجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات، كما تمت إزاحة القدس.  وا 
وشدد على أن هناك "تهديدًا وجوديًا للوكالة" في حال لم يتم تجاوز ما يحدث اآلن؛ مشيرًا إلى أن 

، حينما أطلق 1973اريخ أونروا التي تهدد وجودها عمليًا بعد أزمة عام "هذه األزمة الثانية في ت
 )الرئيس الراحل( ياسر عرفات حملة إلنقاذها".

مليونًا"،  126مليون دوالر، بعدما كان  49وأوضح أن "أونروا أنهت العام الماضي بعجز مالي قدره 
مليونًا "بالتالي فالعجز سيصل إلى  150مشيرًا إلى أن "العجز المنظور" للعام الحالي ُيقدر بنحو 

مليون دوالر فقط من أصل  60وأشار إلى أن "الواليات المتحدة قدمت  مليون دوالر". 200نحو 
ولفت إلى أن  مليونًا تقدمها كتبرعات سنوية، من دون وجود ضمانات لتسديدها بقية المبلغ". 350

ئية لالجئين في ظل وجود مليون مليون دوالر مخصصة للمساعدات الغذا 45"واشنطن أوقفت 
ألفًا  460ألفًا في قطاع غزة يتلقون المساعدات من أونروا، من بينهم  450الجئ من أصل مليون و

وأعلن عن "إطالق حملة عالمية إلنقاذ أونروا اليوم من  ممن يعيشون تحت خط الفقر المدقع".
ة ال تُقدر بثمن". وتوقع أن "تشارك مدينة غزة بحضور كرينبول ورجال أعمال"، تحت عنوان "الكرام
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بعض الدول والمؤسسات واألفراد واألصدقاء والجمعيات الخيرية في الحملة لسد العجز المالي 
 الكبير للوكالة".

رجل أعمال فلسطينيًا في  250وأضاف: "سنتوجه إلى الفلسطينيين في الشتات. لدينا قائمة بأسماء 
وكشف أبو حسنة عن  ي معظمهم الجئون. يجب إنقاذ أونروا".الشتات من أغنى أغنياء الوطن العرب

اتصاالت مع البنك اإلسالمي للتنمية بهدف إنشاء "وقف لألونروا" يدر عليها األموال، واتصاالت 
 من خدمات "أونروا". %80أخرى مع البنك الدولي لمساندة قطاع التعليم الذي يشكل 

 22/1/2018، الحياة، لندن
 

 تتراجع عن قرار إلغاء تثبيت موظفي العقوداألونروا : مصدر لـ"فلسطين"
عن قرار اتخذته سابقًا بعدم األونروا كشف مصدر موثوق عن تراجع إدارة : أحمد المصري -غزة 

سنوات  10(، بعد مضي A( إلى الفئة )Xملين لديها من الفئة )تحويل موظفي العقود الدائمين العا
وأكد المصدر لصحيفة "فلسطين" الذي طلب عدم كشف اسمه لدواعٍّ خاصة، أن قرار  على عملهم.

عامًا ولم يسبق لها أن اتخذت قرارًا مماثاًل بحق موظفيها العاملين  20كان األخطر منذ  األونروا
 بذرائع التقشف المالي.

اتخذت القرار األربعاء الماضي، ويشمل مناطق عملها الخمس، بحسب اتحاد  األونروا وكانت
موظفي الوكالة الدولية الذي عّد القرار "تضلياًل للرأي العام تظهر فيه الوكالة بمظهر المتقشف وهي 
في الحقيقة تهضم حقوق الموظفين وتنفر اآلخرين من االلتحاق بها لتعمل على تهالك هذه 

 ة بطريقة تدريجية لتصبح عاجزة في المستقبل القريب عن القيام بدورها في خدمة الالجئين".المؤسس
ن اإلدارة بذلك فسخت  وقال االتحاد: إن قرار يهدف "للتغطية على قرارات خفية قادمة ال نعلمها، وا 
عالقتها مع الموظف وتخلت عنه وتوجهت إلى جيبه بداًل من أن تتوجه إلى الدول المانحة 

 المجتمع الدولي المسؤول المباشر عن تمويلها وتوفير متطلباتها".و 
د.أمال البطش: إن تنفيذ القرار  األونرواوفي هذا اإلطار، قالت نائب رئيس اتحاد الموظفين في 

كان يعني صراحة إلغاء فرص الموظفين بالحصول على عقود دائمة، بمعنى أن كّل الموظفين 
وأوضحت في حديث لصحيفة "فلسطين"، أنه  ون األمن الوظيفي.( يفقدXالمدرجين على الفئة )

يعني أيضًا عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، فيما ثمنت تراجع إدارة أونروا عن قرارها بما 
 يحفظ األمن الوظيفي ودون المس بحقوق الموظفين للعاملين.

 22/1/2018الين،  أون فلسطين
 

 ارة األمريكية: نقف مع الالجئين شهودًا على قضيتهم التاريخيةتتحدى قرارات اإلد األونروا
في تحدٍّ واضح لقرار اإلدارة األمريكية تقليص مساهمتها المالية لها، أطلقت : فتحي صّباح -غزة 
لة "أونروا" حملة دولية لسد العجز المالي في موازنتها بعنوان "الكرامة ال تُقدر بثمن"، مؤكدة في وكا

وبدا أن المفوض العام  الوقت ذاته أنها تقف "إلى جوار الالجئين كشّهود على قضيتهم التاريخية".
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لسطين وشعبها، يرد على الخطابين األمريكي واإلسرائيلي في شأن قضية ف كرينبولبيير  اونرو ألل
خصوصًا القدس والالجئين، إذ قال إن الالجئين الفلسطينيين "ُحرموا، لسبعين عامًا من حقوقهم 
بسبب غياب الحل السياسي. غاب عنهم هذا االحترام والحق في حقوقهم. كبشر ال يمكن أي 

 شخص أن يحرمهم من احترامهم، ويجب أن يتمتعوا بحقوقهم مثل أي شخص آخر".
، التي حملت كثيرًا من الهم السياسي واإلنساني تجاه الشعب الفلسطيني، كرينبولمات وجاءت كل

 خالل مؤتمر صحافي عقده داخل إحدى المدارس التابعة لـ "أونروا" غرب مدينة غزة صباح أمس.
وتعمل اإلدارة األمريكية حاليًا على إلغاء "أونروا" وتفويض ومهماتها، من خالل تقليص الدعم 

والتضييق عليها، وفق مصادر أممية اعتبرت في حديث لـ "الحياة" أن "خطرًا وجوديًا حقيقيًا المالي 
 يتهدد" المنظمة الدولية.

"التفويض )الممنوح( ألونروا محمي من األمم المتحدة وهو ليس للبيع، وتم تأييده  إن كرينبولوقال 
تيكي" بتقليص التمويل لـ "أونروا" بأنه "كان دولة"، واصفًا قرار الواليات المتحدة "الدراما 167بغالبية 

مفاجئًا وصادمًا وضارًا". ولفت إلى أن "أونروا تعيش في أزمة غير مسبوقة، إال أنها ستواصل 
مهامها بعد تجديد تفويضها من قبل الهيئة العامة لألمم المتحدة بدعم غالبية الدول"، مشددًا على 

دوليًا كبيرًا، وسط حال تضامن كبيرة مع الالجئين في  أن عمل المنظمة األممية "يلقى احتراماً 
 العالم".

ووجه رسالة لالجئين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، قائاًل إن "أونروا ستقف إلى جانب 
الالجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية واألردن ولبنان وسورية، وكشهود لقضيتكم 

 تكم أيضًا".التاريخية وحقوقكم وكرام
على أن  كرينبولوفيما بدا أنه رد على بيان الخارجية اإلسرائيلية بأن "أونروا انتهت إلى األبد"، شدد 

"مدارس أونروا وعياداتها الصحية ستبقى مفتوحة، وستستمر في تقديم خدماتها على رغم التحدي 
ودعا كل المؤسسات  الكبير الذي تواجهه"، وحتى التوصل إلى "حل عادل لقضية الالجئين".
مليون دوالر للعام  200و"أصحاب النوايا الطيبة" بالتبرع للوكالة لسد العجز المالي البالغ نحو 

الحالي، مشيرًا إلى أن إطالق اسم "الكرامة ال تقدر بثمن" على حملة التبرعات تأكيدًا على أن 
ت الالجئين والشجاعة التي "الكرامة تعني الشرف". كما دعا الجهات كافة إلى "النظر إلى حاجا

 يتمتع بها أطفال الالجئين في حلب وحمص وجنين والجلزون وبيت حانون وخان يونس وغيرها".
 23/1/2018، الحياة، لندن

 
 للمساعدات يخاطر بزعزعة استقرار الشرق األوسط الواليات المتحدة: خفض األونروارئيس 
إن الخطط األمريكية لتقليص المساعدات  ،االثنين ،قال رئيس وكالة أونروا :نضال المغربي -غزة 

وقال كراهينبول، الذي يزور غزة  للوكالة مفاجئة ومضرة وتخاطر بزعزعة استقرار الشرق األوسط.
وما بعد ذلك،  2018مويل إلبقاء مدارس وعيادات الوكالة مفتوحة خالل لتدشين النداء العالمي للت

وقال "التقليص حاد ومفاجئ ومضر...  للمساعدات سيسبب صعوبات للوكالة. واشنطنإن تقليص 
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على العالم أن يسأل نفسه هذا السؤال... هل يحتاج الشرق األوسط لمزيد من عدم االستقرار؟ هل 
لمرء لن يحقق سوى مزيد من عدم االستقرار في المنطقة بتقليص التمويل من المعقول التفكير بأن ا

ألف صبي  525وقال كراهينبول لرويترز أثناء زيارة مدرسة للبنات في مدينة غزة إن نحو  ألونروا؟"
مدرسة تابعة للوكالة قد يتأثرون بتقليص التمويل األمريكي. وأضاف أن حصول  700وفتاة في 

وقال "ال أستطيع تخيل المجيء لهذه المدرسة  اية طبية أساسية قد يتأثر أيضا.الفلسطينيين على رع
"الفشل ليس ، "لألسف فشلنا" أو أي مدرسة أخرى في أونروا خالل أسابيع قليلة ألقول لألطباء

 ".خياراً 
 22/1/2018، وكالة رويترز لألنباء

 
 مليون دوالر 800نداء لجمع  تطلق األونروا
في تحدٍّ استثنائي للسياسة األمريكية والرئيس دونالد ترامب، أطلقت وكالة : فتحي صّباح -غزة 
زمن مليون دوالر، في وقت يسابق مسؤولو الوكالة ال 800ونروا "نداء استغاثة" أمس، بهدف جمع األ

وأطلقت الوكالة "نداء  " أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني."إنقاذ أرواحللحيلولة دون انهيارها ولـ
االستغاثة" بشكل متزامن من عمان والقدس وجنيف، لجمع المبلغ الذي سيخصص لبرامجها الطارئة 

ألف الجئ  50 حونلالجئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وسورية مناصفة، خصوصًا أن 
 ية من سورية إلى لبنان واألردن.فلسطيني فروا خالل السنوات الماض

 31/1/2018الحياة، لندن، 
 

 األونروا تتبنى آليات جديدة للتغلب عن النقص الناتج عن وقف الدعم األمريكي
، الرضوخ لمطالب اإلدارة األمريكية األونرواوكالة  ترفض :بالل غيث كسواني -وفا -رام هللا

 المنحازة لالحتالل، وتسعى لتبني آليات جديدة لتعويض النقص الناتج عن وقف الدعم األمريكي.
تفاؤال بإمكانية تعويض النقص الناتج  األونرواوتعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين في 

ناطق الرسمي سامي مشعشع أن جهودا كبيرة تبذل من تقليص المساعدات األمريكية، حيث أكد ال
قبل إدارة األونروا لحشد الموارد المالية وتوسيع رقعة الدول المتبرعة وسبر آليات للتمويل من جهات 

مصادر الدعم اآلتية من  إلىجديدة، كالبنك الدولي ومن صناديق الدعم العربية والعالمية، والتوجه 
حاولة لإلبقاء على الخدمات واإليفاء بالتزامات األونروا والمجتمع الدولي أموال الزكاة وغيرها، في م
 تجاه الالجئين الفلسطينيين.

الجئ  5,900,000إلى أنها تقدم خدماتها ألكثر من  األونرواوتشير اإلحصاءات الصادرة عن 
، 143ها الـ ، وتوفر العالج الصحي في عيادت711فلسطيني، وتوفر التعليم للطلبة في مدارسها الـ 
 كما توفر تعليما فنيا ومهنيا في معاهدها جميعا.

لن تترك الجئي فلسطين  األونرواورغم الصعوبات الحالية في توفير الخدمات، أكد مشعشع أن 
لوحدهم، وستستمر على رأس عملها في سورية ولبنان واألردن والضفة الغربية وغزة، باإلضافة 
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وأضاف أن إجمالي ميزانية األونروا )العادية وميزانية  قية.لتواجدها وخدماتها في القدس الشر 
مليون دوالر أمريكي، كانت  300مليار و اإلجماليةالطوارئ وميزانية المشاريع( والتي تبلغ قيمتها 

 للوكالة. اإلجماليةمليون من قيمة هذه التبرعات  300تتبرع الواليات المتحدة لصالحها بمبلغ 
طلقت قبل عدة أيام حملة دولية عالمية ألول مرة في تاريخ الوكالة، تحمل واستجابة لهذا الوضع، أ

 وسم )هاشتاغ( #الكرامة_ال_تقدر_بثمن، للتأكيد على أن جانب الكرامة مهم في عمل الوكالة.
 31/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ةسوريفي إلغاثة الالجئين الفلسطينيين  األونروانداء من 
ماليين دوالر خالل العام الحالي  409ونروا نداء دوليا لجمع األأطلقت وكالة : وكاالتوال ،الجزيرة

لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في سورية الذين فر بعضهم من المعارك في هذا البلد إلى لبنان 
ريحات مسؤولين في أونروا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن هذا التمويل الطارئ وحسب تص واألردن.

وأطلقت  يعد "طوق نجاة" لالجئين الفلسطينيين بعد تهديدات بتجميد "كارثي" للمساعدات األمريكية.
مليونا لمساعدة الالجئين الفلسطينيين  329ماليين دوالر، بينها  409الوكالة نداء لجمع مبلغ 

مليون دوالر، فسيخصص للفلسطينيين  80أما المبلغ المتبقي، وهو  ن منذ عقود في سورية.الموجودي
 ألفا(. 17ألفا( أو األردن ) 35الذين فروا من سورية أثناء الحرب ولجؤوا إلى لبنان )

 1/2/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األونروا تحذر من آثار "كارثية" في غزة بفعل نقص التمويل
ونروا إن اآلثار المترتبة على وقف المساعدات األمريكية ستظهر واضحة األقالت وكالة : بيت لحم

خالل نيسان القادم، حيث تعاني الوكالة من صعوبة في توفير األموال الالزمة لشراء المواد الغذائية 
وحّذر المدير المختص بشؤون قطاع غزة في الوكالة ماتياس شماله،  مساعدات لالجئين.المقدمة ك

وشكك شماله في  من أن تقليص اإلمدادات الغذائية في قطاع غزة سيكون له "آثار كارثية".
تصريحات إلذاعة بافاريا األلمانية الجمعة، في قدرة "أونروا" على شراء المواد الغذائية الضرورية 

 الثاني بداية من نيسان حتى حزيران بسبب نقص األموال.للربع 
 4/2/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 

 سنوقف ألف عقد بطالةو مليون دوالر  200يفوق  2018لدينا عجز لعام  :في غزة األونروامدير 
أكد مدير عمليات وكالة "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي، أن الوكالة : يحيى اليعقوبي -غزة 

قادرة على تغطية رواتب موظفيها حتى شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران القادمين، في البرامج 
ة، محذرًا في ذات الوقت والخدمات الرئيسة، بعد أن قدمت بعض الدول تاريخ دفع مساعداتها المالي

من "مشكلة حقيقية" قد تواجه الوكالة الدولية، خالل النصف الثاني من العام الجاري، إن لم تحصل 
وأوضح شمالي في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس، أن العجز  على التمويل الكافي.

دوالر، مشيرًا إلى أن  مليون 200إلى أكثر من  2018المالي في ميزانية األونروا وصل خالل عام 
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الدول العربية لم تحول التضامن مع أونروا" إلى مساهمات مالية، سوى دولة الكويت التي قدمت 
 ألف دوالر. 900مساعدات بقيمة 

وذكر أنه ال يتوفر لدى األونروا التمويل الكافي لشراء المواد الالزمة لبدء الدورة الثانية لتوزيع 
يل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران القادمين، كما أوقفت تجديد العقود المساعدات الغذائية من أبر 

المؤقتة للبطالة، وأن ألف عقد سارية العمل لن يتم تجديدها حال انتهاء مدتها، وأنها أوقفت كذلك 
تثبيت المعلمين، وأن الوكالة لن تستطيع اإليفاء بالتزاماتها بعد منتصف العام ألصحاب العقود 

ونوه إلى أنه إذا فشلت كل جهود جلب الدعم ستنظر األونروا  حصل على التمويل.اليومية إذا لم ت
في تقليص وتخفيض وتعديل الخدمات المقدمة، سواء الصحية أو المساعدات االجتماعية، وكذلك 
في االستمرار بالعمل بعدد المدارس الحالي، مؤكدا أن األمور حتى اآلن مجرد مخاوف، ولم يحدث 

 تأكيدات عليها.
 5/2/2018أون الين،  فلسطين

 
 األمريكيم اسهتواجه "أزمة وجود" بعد تقليص اإل األونروا

الرئيس  إدارة إعالنمسؤولون في وكالة )األونروا( يوم الجمعة انه بعد مرور شهر على  أعلن
د ترامب خفض مساهمتها في ميزانية الوكالة، فإن بلدا واحدا هو الكويت تدخل لتقديم دونال األمريكي

قد تمنح  أنهاالواليات المتحدة في كانون الثاني )يناير( الماضي  وأعلنت المزيد من التمويل.
مليون دوالر هذا العام، وهو جزء بسيط من مساهمتها السنوية السابقة التي كانت  60)األونروا( 

الكويت زادت  أن( في نيويورك، األونروابيتر مولرين، ممثل ) وأفاد مليون دوالر. 350 إلى تصل
دولة بينها السويد واليابان تسريع تقديماتها  15 حواليدوالر، فيما قررت  ألف 900 إلىمساهمتها 

 إندة المتح األمموقال مولرين للصحافيين في مقر  .األمميةللحفاظ على استمرارية عمل الوكالة 
 الوكالة تواجه "أزمة مالية وجودية" في سعيها لردم الهوة التي خلفها تقليص المساهمة األمريكية.

 9/2/2018القدس، القدس، 
 

 في غزة: مقترح إسرائيلي إلنهاء قضية الالجئين الفلسطينيين األونروامدير 
كشف مدير عمليات وكالة )أونروا( في قطاع غزة ماتياس شمالي عن مقترح : عالء مشهراوي-غزة 

وقال شمالي،  إسرائيلي بنقل قضية الالجئين إلى المفوضية السامية ألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
هو يقضي بنقل الالجئين الفلسطينيين إلى إنه سمع اقتراحًا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيا

 ( واصفًا هذه الفكرة "بالمجنونة".أونرواالمفوضية السامية لالجئين باألمم المتحدة عوضًا عن )
مركزًا صحيًا  22مدرسة و 275وأضاف شمالي أن المفوضية ليــس لديها القــدرة واإلعـــداد إلدارة 

 تـــم تحــويل قضــية الالجئين إلى المفوضـية فإنه سينهي قضيتهم.لعــــالج الالجئــــين مؤكدًا أنه إذا 
وحول مؤتمر سيعقد في روما منتصف الشهر الحالي، ذكر شمالي أنه تم التحضير والدعوة له من 
قبل األمين العام لألمم المتحدة انطونيو جوتيرس مضيفًا أن المؤتمر سيعمل على تذكير الدول التي 
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وأشار إلى أن  ا( لتمويل الوكالة حتى تستطيع االستمرار في تقديم خدماتها.فوضت بإنشاء )أونرو 
مدرسة، إضافة إلى تقديم  275)أونروا( بحاجة إلى موازنة سنوية لتقديم خدمات التعليم لصالح 

وأضاف أن  ألف موظف، مؤكدًا أنه حتى اآلن لم يتوفر ثلث الميزانية التي تحتاجها. 19رواتب لـ
جودة اآلن تقوم بسد العجز حتى شهر مايو المقبل، موضحًا أنه إذا لم يتم توفير أموال الموازنة المو 

ومساهمات جديدة فإن ذلك يدخل )أونروا( في خطر شديد يهددها في تقديم خدماتها لالجئين 
وذكر أن الوكالة وجدت طريقة لالستمرار في تقديم الخدمات األساسية لالجئين  الفلسطينيين.
حتى شهر يونيو المقبل مبينا أنه مع عدم الحصول على مساهمات مالية، فسيكون  الفلسطينيين

 حينها الوضع يشكل خطرًا في تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين.
 12/3/2018، االتحاد، أبو ظبي

 
 مستشار األونروا: خطر وجودي يتهددنا وأي خلل في عملنا سيكون بمثابة جائزة كبرى للتطرف

من "خطر  األونرواأشرف الهور: حذر عدنان أبو حسنة، المستشار اإلعالمي لوكالة  -غزة 
ا". نفي ميزانيت أحدثه تقليص المساهمة األمريكية"وجودي" يتهدد الوكالة بسبب نقص التمويل، الذي 

وأكد على أهمية المؤتمر المنوي عقده منتصف مارس/ آذار الحالي في العاصمة اإليطالية روما، 
"القدس العربي"، إن مؤتمر روما للمانحين سيكون وقال لـ من أجل بحث األزمة والعمل على إنهائها.

والدول األعضاء في الهيئة  "، وسيعقد على مستوى وزراء الخارجية للدول المانحة،طارئاً  "مؤتمراً 
. وأشار إلى أن الدعوات وجهت لألمين العام لألمم المتحدة من أجل الحضور، شارية لألونروااالست

وكذلك إلى فيديريكا موغيريني، مفوض العالقات الخارجية في االتحاد األوروبي، حيث سيكون 
 ".الموضوع الموجود على جدول األعمال هو "العجر المالي لألونروا

وبقاء هذه المنظمة الدولية الخاصة  األونروا" يهدد عمل وجودياً  وأكد أبو حسنة أن هناك "خطراً 
بالعناية بأوضاع الالجئين الفلسطينيين، بسبب النقص الحاد في التمويل المالي الالزم الستمرار 

جز بمئات ماليين أن األزمة الحالية "لم تشهد من قبل"، حيث يوجد ع إلىخدماتها ومشاريعها. وأشار 
وكشف النقاب أن ما يتوفر من سيولة مالية لدى األونروا يكفي العمل حتى نهاية شهر  الدوالرات.

حزيران/ يونيو المقبل، وقال "بعدها تدخل األونروا في أزمة مالية تطال كل خدماتها في مناطق 
المنتشرة في  األونروالمراكز  العمليات الخمس". وقال إن العام الماضي شهد ثالثة ماليين زيارة طبية

 نقص التمويل سيصيب كل هذه الخدمات بشكل كبير. أنمناطق العمليات، الفتا إلى 
 12/3/2018القدس العربي، لندن،   

 
 تمر بعجز دراماتيكي يصعب تداركه األونرواشمالي: 

قال مدير عمليات "أونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي: إن وكالة غوث : ور الدين صالحن -غزة 
وتشغيل الالجئين تعاني من انخفاض دراماتيكي في التمويل الناتج عن القرار األمريكي، مشيرًا إلى 
ى أن الخدمات ستكون قد دخلت مرحلة الخطر إذا لم تتمكن الوكالة من سعد العجز في الميزانية حت
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وأوضح أن ثلث ميزانية الوكالة لم يغَط بعد، وأن المؤسسة لم ُتغلق أّيًا من  مايو/ أيار المقبل.
مؤسساتها حتى اآلن، ولم تتخذ قرارات بذلك "لكن إذا لم تُقدم الدول مساعداتها قد تضطر الوكالة 

يين الفلسطينيين وعّد شمالي خالل لقاء نظمته نقابة الصحف التخاذ قرارات صعبة في هذا المجال".
ألف مدرس سابقة في تاريخ  19مدرسة يعمل فيها  275في مقرها بمدينة غزة، أمس، ما تمر به 

"أونروا" أن يبدأ العام الدراسي دون أن تكون ثلث الميزانية مغطاة، الفتًا أن الدفعات المالية التي 
 قدمتها بعض الدول تساهم على اختتام العام الدراسي الحالي.

مليون دوالر  135يتعلق باالستجابة للخدمات الطارئة، ذكر أن الوكالة صرفت العام الماضي وفيما 
مليون منها قدمتها الواليات المتحدة األمريكية التي امتنعت حتى اللحظة عن  90في غزة والضفة، 

ة ولفت إلى أن نقص التمويل ال يقتصر على الواليات المتحد تقديم أي مبالغ للخدمات الطارئة.
 فحسب، بل إن بعض الدول الخليجية والعربية واالتحاد األوروبي لم تقدم مساهمات الموازنة العامة.

في  واإلماراتمليون دوالر من السعودية والكويت  50وقال مدير عمليات األونروا: إنهم تسلموا 
التالي لم نتسلم أي مبالغ من الدول العربية الثالث وب 2017"لكن في عام  2016-2015عامي 

مليون دوالر من الدعم  300وبّين أن الوكالة فقدت  ".2018أصبح لدينا عجز قمنا بحمله لعام 
 مليون دوالر فقط". 60مليون دوالر، لكننا تسلمنا  350األمريكي، وكان من المفترض أن نتسلم 

اعدات واستعرض شمالي، بعض اإلجراءات التي اتخذتها "أونروا" لضمان االستمرار بتقديم المس
الغذائية حتى شهر يونيو الُمقبل، من بينها عدم إصدار عقود بطالة جديدة هذا العام، وعدم تجديد 

وبين أن العجز المالي أثر كذلك على مشاريع إعمار البيوت  مهندس. 100العقود المؤقتة لقرابة 
مليون دوالر على  80المهدمة في قطاع غزة، الفتًا أن "أونروا" أنفقت في الثالث سنوات الماضية 

 مشروعًا". 30مليون دوالر ألقل من  40مشروع إنشاء، "لكن في هذا العام لدينا أقل من  60
وعن وجود خطط بديلة في حال عدم تلقي الوكالة مساعدات مالية، نفى شمالي ذلك، قائاًل حتى اآلن 

ويل جديدة"، مضيفًا ال تتوفر أي خطة بديلة، وتركيزنا حاليًا يقتصر على الحصول على مصادر تم
 "لدينا بعض األفكار، سنقوم بتطبيقها إذا لم نحصل على تمويل، وسنفكر بخطة بديلة لذلك".

واستبعد مدير عمليات وكالة الغوث، إمكانية تغيير تفويض "أونروا"، الذي منحته لها الجمعية 
مؤكدًا أن الوكالة تبذل العمومية التابعة لألمم المتحدة "إال بإيجاد حل عادل لقضية الالجئين"، 

 جهودها من أجل االستمرار بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين.
 12/3/2018، فلسطين أون الين

 
 األونروا تطلق حملة "الكرامة ال تقدر بثمن" لدعم الالجئين الفلسطينيين

، وبالتعاون مع فندق الندمارك عمان أول من أمس حملة "الكرامة ال اونرو األأطلقت وكالة : عمان
 تقدر بثمن" العالمية في األردن، في مسعى لحشد الدعم للماليين من الالجئين الفلسطينيين. 

قد تنتج بسبب أي  في األردن، روجر ديفيز، المخاطر والعواقب التي األونرواوعرض مدير عمليات 
تراجع محتمل لخدمات األونروا، وقال: "تبرز على المحك سبل الوصول إلى التعليم األساسي لما 
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مدرسة موزعة باألردن، والمساعدات المالية والغذائية  171ألف طالب وطالبة في  123يزيد على 
الرعاية الصحية ألفا من الفئات األكثر عرضة للمخاطر. والحصول على  60طارئة لما يقارب 

 مليون الجئ في األردن وحدها." 2.3والحفاظ على الكرامة واألمن اإلنساني لـ 
الدور األساسي للحكومة األردنية في دعمها المستمر للوكالة، داعيًا جميع ممثلي  إلىولفت ديفيز 

الخاص القطاع الخاص من الحضور لالنضمام إلى الحملة العالمية، وقال: "اليوم، يمثل القطاع 
األردني شريكا أساسيا في تعزيز التنمية البشرية لالجئي فلسطين. ويعد فندق الندمارك من طليعة 

 الشركات الرائدة التي اتخذت المبادرة نحو دعم األونروا كجزء من الحملة العالمية وأكثر من ذلك".
 15/3/2018، الغد، عّمان

 
 طارئ من مؤتمر روما لتمويلاألونروا تسعى 

تعقد القوى العظمى اجتماعا بالعاصمة اإليطالية روما الخميس لبحث مستقبل وكالة أ ف ب: 
"أونروا" التي باتت تواجه أزمة غير مسبوقة بعدما جمدت الواليات المتحدة عشرات ماليين الدوالرات 

لمفوض العام لألونروا بيار كرينبول إنه ليس لدى الوكالة من وقال ا من حصتها من التمويل.
والمستشفيات  -ألف طفل فلسطيني 500حيث يدرس أكثر من  -األموال إال ما يبقي المدارس 

تعمل حتى مايو/أيار المقبل. ولم تنجح حملة كبيرة للحصول على تمويل أطلقتها الوكالة إال في 
أن األونروا تعرف أسوأ أزمة مالية في تاريخها. وأطلق حملة وأوضح كرينبول  جمع أموال محدودة.

كبيرة من أجل تمويلها إذ حولت الصفحة األولى لموقعها إلى نداء للمساهمات. وفي هذا السياق 
جاب مسؤولون كبار أنحاء العالم للتشجيع على المساهمة والحصول على تمويل بنحو نصف مليار 

 .دوالر تقريباً 
الق حملتها "الكرامة ال تقدر بثمن"، لم تحصل األونروا إال على تمويل جديد من إال أنه ومنذ إط
 ألف دوالر. 900الكويت بقيمة 

" وأن أنها "ال تشكل اختراقاً  وذكر كرينبول أن الهبات الخاصة كانت فقط بـ"مئات اآلالف"، معتبراً 
 300فجأة هناك نقص يفوق مليون دوالر لألونروا و  25إلى  20"الدول كانت تعتزم المساهمة بـ 

مليون دوالر فقط  30وقد أفرج صندوق األمم المتحدة المركزي للطوارئ الثالثاء عن  مليون دوالر".
 .لألونروا لمساعدتها على إبقاء برنامجها الغذائي مستمراً 

 14/3/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األونرواغوتيريش يحث الدول والقطاع الخاص على دعم 
حث األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الدول األعضاء والقطاع الخاص على : "وام"

وأعرب األمين  ، من أجل تمكينها من سد العجز الحرج المتبقي في ميزانيتها.لألونروا تقديم الدعم
دولة وجهة مانحة في المؤتمر  20ره للتعهدات السخية التي أعلنتها قرابة العام في بيان عن شك

الوزاري االستثنائي الذي عقد في منتصف الشهر الجاري في روما تحت عنوان "الحفاظ على 
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تعبئة العمل الجماعي لألونروا"، معلنًا أن إجمالي قيمة هذه التعهدات  -الكرامة وتقاسم المسؤولية 
ونوه بأن عقد هذا االجتماع جاء بمثابة الدليل  مليون دوالر أمريكي. 100و المالية بلغت نح

 االستثنائي على أهمية الدعم الرفيع المستوى للوالية المهمة التي تقوم بها وكالة "أونروا"، وأيضاً 
 ماليين الجئ فلسطيني. 5اعترافًا بالحاجة المستمرة للدعم الذي تقدمه هذه الوكالة ألكثر من 

 25/3/2018الشارقة،  ج،الخلي
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 التداعياتثانيًا: 
 التعليم:. 1

 كرينبول: نصف مدارس األونروا تأثرت جراء النزاعات

ل ـ أ ف ب: تأثر نحو نصف عدد المدارس التي تديرها وكالة )أونروا( بسبب النزاعات، وفق إسطنبو 
 692فمن أصل  ما أعلنت الوكالة أمس على هامش القمة اإلنسانية الدولية المنعقدة في إسطنبول.

تين مدرسة تابعة للوكالة في سورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، لحقت أضرار بثالثمئة ومدرس
جراء النزاعات خالل السنوات الخمس األخيرة، حسب ما أوضحت الوكالة في تقرير كشفت عنه خالل 

مدرسة قد تأثرت بشكل  302وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول انه "ألمر صاعق أن  القمة.
آت األمم مباشر"، حاضا الدول على "عدم تنفيذ مثل هذه الهجمات، واحترام الطابع المدني لمنش

وأردف أن حماية المدارس تشكل  المتحدة والحفاظ على أرواح األطفال والمدنيين والعاملين اإلنسانيين".
 "اختبارا حاسما" لتلمس مدى قدرة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته اإلنسانية.

ر التي تسبب من مدارس األونروا في سورية غير صالحة لالستعمال، نظرا إلى األضرا %70وباتت 
 . كما تم تحويل بعض المدارس إلى مالجئ.2011بها النزاع المحتدم في البالد منذ آذار 

 24/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 األزمة المالية الخانقة التي تشهدها الوكالة بسبب : ال تأجيل للعام الدراسياألونروا

نادية سعد الدين: أكدت األونروا أنه "ال يوجد أّي توجه لتأجيل موعد بدء العام الدراسّي  -عمان
وقال مصدر مطلع  الجديد، المقّرر األسبوع المقبل، بسبب األزمة المالية الخانقة التي تشهدها الوكالة".

ن "الطلبة سيلتحقون بمدارسهم في األول من الشهر المقبل، تماثاًل مع بدء الدوام في األونروا لـ"الغد" إ
 الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة، "من دون أي تأخير أو تأجيل".

 25/8/2016الغد، عمَّان، 
 

  : التعليم الشامل نهجنا بغض النظر عن اإلعاقةاألونروا
أكدت وكالة )األونروا( أن التعليم الشامل هو نهجها لضمان أن جميع األطفال الالجئين : غزة

الفلسطينيين بغض النظر عن جنسهم أو قدرتهم أو إعاقتهم أو وضعهم االجتماعي واالقتصادي، أو 
تساوية في التعلم وتلقي الدعم لتطوير احتياجاتهم الصحية والنفسية االجتماعية، لديهم فرص م

سياسة واستراتيجية التعليم الشامل من أجل تأسيس  األونرواوحسب التقرير، فقد طورت  إمكانياتهم.
ومفهوم موحد تجاه التعليم الشامل، وتلخص هذه السياسة الخطوط  األونرواالتزام واسع على نطاق 

يه إمكانية التعلم، وهو نهٌج مبنٌي على الحقوق ويلبي العامة للتعليم الشامل إيمانا بأن كل طفل لد
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احتياجات جميع األطفال مع التأكيد على أولئك الضعاف المعرضين للتهميش واالستثناء، كما يجّسد 
 النموذج االجتماعي لذوي اإلعاقة ويدرك احتياجات األفراد وتقديم الدعم.

على الذهاب وااللتحاق بالمدرسة نظرًا للحاجة إلى ووفق التقرير، فإنه في حالة أن الطلبة غير قادرين 
 بتحويلهم إلى مراكز إعادة التأهيل المجتمعية. األونروادعم متخصص، تقوم 

أجندة التنمية  – 2030يتماشى مع األجندة العالمية  األونرواوبين التقرير أن نهج التعليم الشامل في 
المستدامة "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل المستدامة، والهدف رقم أربعة من أهداف التنمية 

للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع"، وأنها تدرك أن التعليم أساسي من أجل نجاح تحقيق 
 جميع أهداف التنمية المستدامة.

 26/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 قلون مقاعدهم إلى الشارعفي مخيم جنين ين األونرواطالب مدارس 
التي تمارسها  التقليصاتصّعد طلبة من مخيم جنين احتجاجاتهم على سياسة  :علي سمودي -جنين 
ة في المخيم إلى مدخله ، ونقلوا مقاعدهم من داخل صفوف مدارسهم التي تتبع للوكالاألونرواوكالة 

ضراباتالتي جوبهت باعتصامات  التقليصاتمدارسها من سياسة  األونرواولم تستثِن  الرئيسي.  وا 
الماضية، لكن بعد فشل االحتجاجات تبنى طالب المخيم مبادرة جديدة، فخرجوا  األيامعلى مدار 

دة، تعبيرًا عن رفضهم لقرار للشوارع حاملين حقائبهم وشكلوا مجموعه من الصفوف أمام ميدان العو 
عب، مما يؤدي الرتفاع عدد الطلبة في الصف الواحد، ويؤثر  وكالة الغوث الدولية تقليص عدد الشُّ
سلبًا على دراستهم ومستواهم التعليمي، ويحرمهم من حقوقهم التي كفلها لهم القانون داخل غرف 

م الطلبة والتنديد بممارسات الوكالة التي وبادر مجلس اآلباء واللجنة الشعبية في المخيم لدع الصف.
 بحق الشعب الفلسطيني. التقليصاتتستمر في سياسة 

 7/10/2016القدس، القدس، 
 

 التعليمية الخدمات تخفيض على احتجاجاً  بالتصعيد يلوِّحون باألونروا موظفون
 الوكالة إدارة قيام حال في التصعيد إلى باللجوء األونروا في موظفون الدين: لوَّح سعد نادية -عمَّان

 وقالت ".يمثلها ال التحرك هذا" أن المعلمين نقابة أكدت بينما التعليمية، الخدمات لتخفيض بإجراءات
 حدّ  وتظاهرات اعتصامات بتنفيذ مؤخراً  حوالوّ  الموظفين من مجموعة" إن ألونروااب مطلعة مصادر

 في التعليمي القطاع في الخدمي للتخفيض األونروا إدارة توجه ضدّ  احتجاجاً  العمل، عن اإلضراب
 وعدم ،"صفّ  معلم" لتخصص الجديدة التعيينات بوقف يقضي التوجه" أن ،"الغد"لـ وأضافت، ".األردن
 معلم" تخصص إللغاء تمّهد الخطوة تلك" أن وأوضحت ".الموازي البرنامج في جدد طلبة استقبال
 وجود نظير ،"لألونروا" التابعة المدارس في االبتدائية األساسية المرحلة بتدريس المعنيّ  ،"الصفّ 
 ".األلف زهاء حالياً  الوكالة في عددهم يبلغ بينما المحلي، السوق في فائض
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 األخيرة وأن األمر، هذا عن لالستعالم الوكالة إدارة مع حواراً  فتحت المعلمين نقابة" أن وبينتّ 
 على حرصها تأكيد مع اآلن، حتى إقرارها يتم لم" لألونروا" مستقبلية خطة من جزء أنه أوضحت
 ".الفلسطينيين لالجئين تقدمها التي الخدمات في االستمرار وعلى لديها، العاملين

 13/2/2017الغد، عّمان، 
 

 بحاجة لتدخالت نفسية واجتماعية األونروا طالبمن  %30تقرير: 
قدرت وكالة األونروا، اليوم األحد، أنه بسبب الحصار وتكرار الصراعات المسلحة، يحتاج حوالي : غزة
 اجتماعية منتظمة.-إلى تدخالت نفسية األونروامن طالب  30%

وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة الدولية، أنه من أجل بناء القدرات والمهارات لالستجابة لتلك 
خالل األسابيع الماضية  األونروا( في CMHPاالحتياجات، نظم برنامج الصحة النفسية المجتمعية )

 عيين.سلسلة دورات تدريبية للمرشدين النفسيين في المدارس والداعمين النفسيين االجتما
 22/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 تنوي طمس الثوابت وترسيخ وجود االحتالل في المناهج الدراسية األونروا.. .بالوثائق
 لوكالة الرأي الفلسطينية أن دائرة التعليم في األونروامن داخل أروقة كشف مصدر خاص : خاص
خاصة من الصف ، قررت إجراء عدة تعديالت على المناهج الدراسية الفلسطينية الجديدة األونروا

األول إلى الصف الرابع االبتدائي، تمرر من خاللها أفكار تعمل على طمس التاريخ والهوية والثوابت 
لـ"الرأي" أن الرئاسة العامة لوكالة الغوث في  ،الذي فّضل عدم ذكر اسمه ،وأكد المصدر الفلسطينية.

عمان أرسلت للمقر اإلقليمي في قطاع غزة نشرات خاصة تحتوي على تفاصيل لحذف وتعديل بعض 
الموضوعات التي يتم تدريسها في مواد )التربية اإلسالمية، الرياضيات، التنشئة الوطنية، واللغة 

 2017عربية( للصفوف من األول حتى الرابع للمرحلة األساسية الفصل الدراسي الثاني من العام ال
 كمرحلة أولى والمرحلة اإلعدادية والثانوية كمرحلة ثانية.

وأضاف المصدر ووفقا للمستندات والوثائق التي حصلت "الرأي" على نسخة منها، أن عمليات الحذف 
لغاء والتعديل ترتكز على ثالث قضاي ا هي: العنف بقصد )المقاومة(، والجندر بقصد )االختالط(، وا 

وأكد المصدر أنه تم تهديد كل من لم يلتزم  ذكر القضايا السياسية التي تتعلق بالثوابت الفلسطينية.
وبين  بالخطة الجديدة بتحويله إلى التحقيق ووصوال للفصل النهائي من الخدمة إذا اقتضى األمر.

ف من هذه التعديالت هو حذف ومحو كافة الرموز والمعالم الوطنية الفلسطينية المصدر أن الهد
وضرب األساس الفلسفي والقيمي والوطني للمناهج، وعلى رأسها حذف خريطة فلسطين ومسماها 

 أيضا، وترسيخ وجود االحتالل "اإلسرائيلي" على األرض الفلسطينية وأنه صاحب حق.
 16/3/2017، غزة ،موكالة الرأي الفلسطينية لإلعال
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 مدرسة تابعة لألونروا في غزة 267في  معلم متفانٍ  8,500ألف طالب و 262 منتقرير: أكثر 
بدعم  األونرواحاليًا من خدمات التعليم في طالب يستفيدون  262,000إن أكثر من  ألونرواقال تقرير ل 

 في مختلف أنحاء قطاع غزة. ألونروامدرسة تابعة ل 267في  معلم متفانٍّ  8,500من 
وأورد تقرير الوضع الطارئ للمنظمة األممية، أنه يستثمر برنامج التعليم في غزة كثيرًا لتمكين الالجئين 

.األطفال من الوصول إلى تعليم نوعي شامل ومتسا  وٍّ
دراكًا للزيادة في أعداد الطالب، وحسب  وكجزء من التزام األونروا في تقديم هذه الخدمة المهمة وا 

هذا  األونرواحملة توظيف لمعلمين في غزة، وأجرت  2017التقرير، أطلقت األونروا في بداية مارس 
ظار لعدد من العام عددا من التغيرات على أسلوبها في التوظيف بما يشمل تمديد قوائم االنت

 التخصصات لتصبح سارية المفعول لمدة عامين، فضاًل عن تقديم نظام عقود الدوام الجزئي.
ووفق التقرير، يتم اختيار المرشحين لملء هذه المناصب وفقًا لترتيبهم في القائمة بعد اجتيازهم 

المفعول لعامين، مرحلتي امتحان التوظيف والمقابلة. وأنه من خالل تمديد قوائم االنتظار سارية 
 من االستمرار في التعامل مع أعداد الطلبات المتزايدة. األونرواستتمكن 

 21/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للمنهاج األونروالن يتعاملوا مع تعديالت في غزة حمدونة: المعلمون يوسف 
ـــدين صـــالح ـــور ال ـــة، مـــن تطبيـــق ألحـــذر أمـــين ســـر اتحـــاد مـــوظفي ا: ن ـــروا فـــي غـــزة يوســـف حمدون ون

التعــديالت التــي أقرتهــا األونــروا علــى المنهــاج الفلســطيني للمرحلــة األساســية، موضــحًا أن المعلمــين لــن 
نـت"، اليـوم الخمـيس: "إن إدارة األونـروا تعمـل علـى وقـال حمدونـة فـي تصـريح "للرسـالة  يتعاملوا معهـا.

تعــدياًل علــى المنهــاج دون الرجــوع ألي جهــة مختصــة بهــذا األمــر، حيــث يتكــون مــن ثالثــة  52إجــراء 
 يتعلق بالقدس وفلسطين واالحتالل"، مؤكدًا رفض االتحاد لذلك. ما محاور، هي شطب كل

عاصــمة فلســطين بجمــل أخــرى، معتبــرًا ذلــك "تعــدٍّ وأشــار إلــى أن األونــروا تريــد اســتبدال جملــة القــدس 
 سافر على القيم الوطنية للطالب"، الفتًا إلى أن إدارة الوكالة تتبع الدولة المضيفة بشكل كامل.

وبّين أن إدارة المناهج تتبع للسلطة ووزارة التعليم بشكل أساسي، لذلك فإن ما أقدمت عليه إدارة الوكالة 
وذكـر حمدونـة، أن االتحـاد أوقـف جميـع ورش  م المعمـول بـه"، وفـق قولـه."تجاوز كبيـر ومخـالف للنظـا

 العمل واللقاءات المتعلقة بهذا األمر.
وأصدرت الرئاسة العامة لألونروا في عمان رسالًة للمقر اإلقليمي في قطاع غزة بنشـرات خاصـة تـنص 

يات والتربية والوطنية على ضرورة حذف وتعديل موضوعات عدة في مناهج التربية اإلسالمية والرياض
ـــة أولـــى للصـــف األول األساســـي وحتـــى الرابـــع للعـــام الجـــاري، وتعـــديالت أخـــرى  واللغـــة العربيـــة كمرحل

 للمراحل اإلعدادية والثانوية.
 23/3/2017، الرسالة، فلسطين
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 الحربمن رغم بال: الطلبة الفلسطينيون بالمدارس األممية في سورية األكثر تفّوقا األونروا
من المدارس األممية في سورية عاجزة  %70ذكرت وكالة "أونروا"، اليوم األربعاء، أن : ليلى الثابتي

 رانهم بالمنطقة.عن العمل بسبب الحرب، ومع ذلك، يحرز طلبتها تفّوقا في األداء على أق
وقال بيان صادر عن الوكالة، نقال عن المفّوض العام لألونروا خالل المؤتمر الخاص بسورية، 
المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، إنه "أمر يدعو إلى التواضع ويثير الحماسة في وقت واحد، أن 

 هم في المنطقة".نرى طلبة األونروا )الفلسطينيون( في سورية يتفوقون أداًء على أقران
وأضاف المفوض العام الذي وصل إلى بروكسل مباشرة بعد زيارة ميدانية إلى حلب استمرت ثالثة 
أيام: "رأيت بأم عينّي التدمير المرّوع الذي أصاب مرافق التعليم والبنى التحتية األخرى. إن األطفال 

 دار حياته كلها".في سورية يشهدون ساعة بساعة ما ال ينبغي أن يراه أي طفل على م
 5/4/2017 ،لألنباء، أنقرةناضول وكالة األ 

 

 تتعلق بمناهجها الدراسية اتهاماتتنفي  األونروا

 ليلى خالد الكركي: استهجن الناطق الرسمي لوكالة )األونروا( سامي مشعشع تحذير اتحاد -عمان 
موظفي الوكالة من تغيير المنهاج التعليمي في مدارس الوكالة وما اعتبروه "سياسة التدمير الممنهج 

في وأوضح الناطق الرسمي في بيان صح للتعليم من خالل زيادة عدد الطالب في الفصول الدراسية".
لف طالب أ 500مدرسة لما يزيد على  700أن األونروا ومع بدء العام الدراسي الجديد تدير حوالي 

وطالبة في مناطق عملياتها الخمس: )األردن ولبنان وسورية وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس 
الشرقية(، مؤكدا أن الطلبة في مدارس الوكالة يتعلمون مناهج الدول التي تستضيفهم"، وذلك لتسهيل 

من أجل التقدم المتحانات الدولة". وصول الطلبة إلى المدارس الثانوية في الدولة المضيفة من ناحية و 
ولفت مشعشع إلى أن الوكالة ملتزمة بتدريس التاريخ الوطني الفلسطيني والقضايا ذات العالقة بقضية 
 فلسطين بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم األمم المتحدة ومعايير حقوق اإلنسان"، ويشمل ذلك، وفقاً 

الذي يكون موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته من اتفاقية حقوق الطفل، التعليم  29للمادة 
 وقيمه، عالوة على القيم الوطنية للبلد التي يقيم فيها الطفل.

وجاء في البيان: إن اتهام اتحاد العاملين )لألونروا( بانها تدمر العملية التعليمية عبر زيادة عدد  
لتشكيالت الصفية في مدارسها للحفاظ على الطالب في الصفوف "هو مغلوط"، والوكالة تراجع سنويا ا

 كحدّ  طفالً  50نوعية التعليم. وقال انه وعلى الرغم من أن الخطوط التوجيهية للوكالة تقضي بوجود 
 أقصى في كل شعبة صفية، إال أن عدد الطلبة الحقيقي في الصفوف المدرسية أقل من ذلك.
 23/8/2017الدستور، عّمان، 
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 إجراءات "تقليص النفقات" ضمن تعلق التعييناتو  لديها باألردن موظف 100 األونروا تنهي خدمات
املين موظف من الع 100، أمس، خدمات أكثر من األونرواأنهت وكالة  :نادية سعد الدين -عمان 

ضبط النفقات  إجراءاتلديها باألردن، كما علقت التعيينات وربطتها بـ "الحاجة"، ضمن أولى 
 والخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين.

ويأتي ذلك نتيجة المأزق المالي الناجم عن امتناع اإلدارة األمريكية عن تحويل مساعداتها للوكالة 
بالوكالة تحركهم المضاّد للقرار األمريكي وتقليص الخدمات، حتى اآلن، وفي األثناء يصعد العاملون 

 الشهر الحالي أمام السفارة األمريكية بعمان.  21بدءًا باعتصام في 
، لـ"الغد"، إن إدارة الوكالة "قررت إنهاء خدمات عاملين لديها من األونرواوقالت مصادر مطلعة في 

بدالء الدرجة الثانية، )عمال النظافة وأذنة المدارس  الالجئين الفلسطينيين، ضمن نظام المياومة، وهم
والعيادات("، معتبرة ذلك "تدابير لتوفير التكلفة وضبط النفقات"، إزاء العجز المالي الذي تكبّدته الوكالة 

مليون دوالر، جراء عدم حسم الموقف األمريكي، والمرشح للزيادة  174منذ بداية العام والمقدر بنحو 
 لدعم أو تخفيض قيمته.في حال حجب ا

الموزعة على أنحاء متفرقة من  13وأضافت المصادر، أن هذا "القرار طال مجمل المخيمات، الـ 
المملكة"، بحسب ما ورد في رسالة مدير عمليات إقليم األردن إلى إدارة الوكالة، أمس، ووفق ما تم 

ة المفوض العام لألونروا، بيير بحثه خالل االجتماع العاجل الذي عقد قبل يومين في عمان، برئاس
 كرينبول، ومدراء عمليات المناطق الخمس )األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة(.

وأوضحت نفس المصادر أن رسالة مدير عمليات األردن "تشير إلى الوضع المالي غير المحمود 
مليون  370اعداتها السنوية المقّدرة بنحو حاليًا لألونروا"، نتيجة تبعات قرار الواليات المتحدة حجب مس

دوالر بوصفها أكبر مانح للوكالة، حيث "سيؤثر سلبًا، عند تنفيذه، على أكثر من خمسة ماليين الجئ 
 تقريبًا. % 42فلسطيني"، منهم زهاء مليوني الجئ باألردن، وبنسبة 

  16/1/2017الغد، عّمان، 
 

 قف خدماتها خالل األشهر المقبلةاألونروا تتخذ إجراءات تقشفية منعًا لتو 
، في اتخاذ إجراءات تقشفية حادة منعا لتوقف خدماتها في األشهر ، مؤخراً األونروابدأت وكالة ة: غز 

ادية الصعبة التي تمر بها المنظمة األممية الدولية، المقبلة، وللعمل على إطالتها في ظل الظروف الم
وعلمت "الشرق األوسط" من مصادر في  بعد تقليص اإلدارة األمريكية المساعدات التي تقدمها.

األونروا، أنه تم اتخاذ قرارات عدة، منها عدم تجديد عقود الموظفين المياومين، إضافة إلى عدم تجديد 
وبحسب  سات التعليمية والصحية والبيئية واإلدارية العامة كافة.عقود موظفي البطالة في المؤس

المصادر، فإن القرار دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وباتت المؤسسات التابعة للمنظمة األممية الدولية بال 
حراسة، مع توقف تشغيل الالجئين على بند البطالة المؤقت. كما تم رفض تجديد عقود مدرسين 
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وأشارت المصادر إلى أن األونروا  نه لعدم توفر الدعم الالزم لصرف رواتب لهم.يعملون على البند عي
(، حيث كانت عاماً  60اتخذت، من ضمن اإلجراءات، قرارا بعدم تمديد العمل لمن يبلغ سن التقاعد )

وأكدت المصادر أن األونروا تمر بأزمة مالية حادة، وأن  اتخذت قرارا يسمح بتمديده لعامين إضافيين.
مليون دوالر، وأن جميع الحمالت التي أطلقتها لم تحقق المأمول منها ولم  300لعجز وصل إلى نحو ا

تسد العجز المالي الناتج عن القرار األمريكي. مشيرة إلى أن الميزانية المتوفرة ستغطي خدمات 
 األونروا فقط حتى شهر يوليو )تموز( أو الشهر الذي يليه.

 8/3/2018، لندن، الشرق األوسط  
 

 " تكشف لـ"فلسطين" إجراءات تقشفية سرية لـ"أونروا" في لبنان302"الهيئة 
، للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين 302كشفت الهيئة : أحمد المصري -غزة  ،القدس المحتلة

في لبنان، نتيجة عدم التزام الواليات المتحدة  األونرواعن جملة من اإلجراءات التقشفية تتخذها 
وقال مدير الهيئة علي هويدي  األمريكية بدفع مخصصاتها المالية للوكالة منذ بداية العام الجاري.

لثاني الجاري، من يناير/ كانون ا 11بدأت منذ  األونروالصحيفة "فلسطين"، إن حالة التقشف في 
جراءات ملموسة عملية بعد  وستستمر لغاية األول من فبراير/ شباط القادم، على أن يتبعها خطوات وا 

إلى أن مدير عام  النظر ولفت مليون دوالر. 130هذا التاريخ في حال استمرت واشنطن في عدم دفع 
، بوقف 302حواها للهيئة في لبنان كالوديو كوردوني وّجه في رسالة له مؤخرًا وصلت ف األونروا

التوظيف اليومي في سلك التعليم، باستثناء المعلمين الضروريين وبعض موظفي الصحة بنظام التعاقد 
اليومي، إلى جانب وقف دفع بدل الدوام اإلضافي، والسفر، وتكاليف اإلقامة، عوضًا عن وقف تثبت 

ستتبع هذه اإلجراءات  األونرواأن وأكد هويدي  الموظفين، وشراء البضائع إال للضرورة القصوى.
بجملة أخرى من اإلجراءات بعد تقييمها في حال استمرت اإلدارة األمريكية بعدم دفع مخصصها 

 .2018المالي، فيما أن هذا السبب دعاها لعدم إقرار الميزانية للعام الجاري 
 16/1/2018، الين أونفلسطين 

 

 ونروا خدماتها لالجئين الفلسطينيينيرصد تقليص األ  األورومتوسطي يصدر تقريراً 
أصدر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان اليوم السبت تقريرًا رصد فيه سلسلة من : جنيف

ل الالجئين الفلسطينيين مؤخرًا تجاه تقليص خدماتها اإلجراءات الفعلية التي اتخذتها وكالة غوث وتشغي
تقليص. اإلغاثية وتخفيض عدد موظفيها في مناطق عملها الخمس، واآلثار الكارثية المحتملة لهذا ال

لخدماتها يعني حرمان أكثر من  األونرواإن تقليص  ،في تقريره ،وقال المرصد األورومتوسطي
األساسية كالتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى التسبب الجئ فلسطيني من الخدمات  5,800,000
مدرسة تتبع لألونروا، ما يعني حرمان أكثر من نصف مليون طالب من التعليم، فضاًل  702بإغالق 
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ألف موظف يعملون لدى الوكالة، ما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية ال  30عن إنهاء خدمات نحو 
 يمكن التنبؤ بعواقبها.

ورومتوسطي إلى أنه وعلى الرغم من تعهد األونروا على لسان المفوض العام لها "بيير ولفت األ
كرينبول" باستمرار تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، غير أن الضائقة المالية التي تعاني منها منذ 

دية إعالن الواليات المتحدة تقليص مساعداتها لها، وتقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات ج
ملموسة لدعمها، بدأت تأخذ تأثيرًا عمليا. مشيرًا إلى أن فريقه رصد بدء األونروا باتخاذ خطوات فعلية 
نحو تقليص الخدمات المقدمة لالجئين، وتحجيم أعداد الموظفين العاملين في الوكالة، بما ينذر أن 

ع الدعوات اإلسرائيلية تكون تلك خطوة تتبعها خطوات قد تفضي إلى إنهاء عمل الوكالة، خصوصًا م
 المتكررة لذلك.

في األراضي الفلسطينية، والتي تقدم خدماتها لنحو مليوني ونصف  األونرواوبين التقرير أن إدارة 
مهندسًا من قطاع غزة وحدها،  97مليون الجئ في فلسطين، قامت بإخطار عشرات الموظفين، منهم 

 عها إنهاء تلك العقود.بتحويل عقودهم إلى عقود يومية، في خطوة قد يتب
وقال "أمجد الريفي"، أحد موظفي األونروا في قطاع غزة في مقابلة مع فريق األورومتوسطي: "قامت 

من زمالئي بعدم رغبتها في تجديد عقودنا، على الرغم من كوننا على  97إدارة األونروا بإبالغي أنا و
 افية".رأس عملنا منذ سبع سنوات، بحجة عدم وجود تغطية مالية ك

قامت  األونرواواستعرض التقرير كذلك شهادات لموظفين والجئين فلسطينيين في األردن، قالوا إن 
 100بإيقاف جميع عمال المياومة في المراكز الصحية والمدارس التابعة لألونروا، حيث أنهت خدمات 

عتماد المالي في موظف يعملون بنظام المياومة في قطاعي الصحة والتعليم، كما علقت الوكالة اال
الموازنة العامة ألي خدمات أو أنشطة جديدة، فضاًل عن تعليقها االلتزام بورش العمل والتدريبات التي 

 كانت تعقدها بشكل دوري.
وفي لبنان، رصد التقرير اتخاذ األونروا خطوات مماثلة لتقليص خدماتها التي يستفيد منها نحو نصف 

معلمًا للتقاعد قبل انتهاء فترة خدمتهم ولم تعلن عن  105على إحالة  مليون الجئ في البالد، إذ أقدمت
 أي وظائف لتعويض الشواغر، إضافة إلى وقف كافة المعلمين الذين يعملون بنظام المياومة.

كما وثق التقرير تقليص األونروا كميات الوقود المرسلة إلى المدارس التي تتبع لها في لبنان، إضافة 
اإليجار لمباني المؤسسات التعليمية، ما يعني إمكانية إغالق العديد من المدارس، إلى إلغاء عقود 

ألف طالب وطالبة من الالجئين الفلسطينيين المسجلين  37والذي سيؤدي بدوره إلى حرمان أكثر من 
في لبنان من حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية. ورصد التقرير تقليص المبالغ المخصصة 

نهاء عقود عدد من األطباء، مما قد يؤدي إلى توقف  لبرنامج عيادة  27الرعاية الصحية في لبنان، وا 
 طبية تابعة لألونروا عن تقديم خدماتها المعهودة لالجئين.
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ألف ما زالوا  480ألف الجئ فلسطيني من سورية، منهم  600وفي سورية، بين التقرير أن أكثر من 
سنوات من الصراع الدائر في البالد، محذرًا من  7يشية صعبة جراء يعيشون فيها، يعانون أوضاعًا مع

لهم، حيث يفتقر  األونرواأن أوضاعهم المأساوية ال تحتمل أي تقليص للخدمات األساسية التي توفرها 
منهم كضعفاء أو ضعفاء للغاية، ويبلغ معدل البطالة  %93منهم لألمن الغذائي، فيما يصنَّف  95%

 .%52.2فلسطينيين في سورية بين الالجئين ال
وحذر المرصد األورومتوسطي في تقريره من أن إنهاء خدمات األونروا ال يقتصر فقط على توقف 
الخدمات اإلغاثية لالجئين الفلسطينيين، بل إنه يمثل كذلك مساسَا بحقهم في العودة، حيث ارتبط 

طينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم وجود الوكالة منذ نشأتها بتقديم الخدمات إلى الالجئين الفلس
، والذي يقضي بحق هؤالء بالسماح لهم بالعودة إلى 194وفق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 ، وقيام دولة إسرائيل.1948األراضي التي ُهَجروا منها إبان النزاع العربي اإلسرائيلي عام 
ي استمرار التعامل واالعتراف بهؤالء الفلسطينيين يعن األونرواوبحسب األورومتوسطي، فإن وجود 

كالجئين، وليس التعامل معهم على أنهم أصبحوا من سكان األراضي التي هجروا إليها عبر توطينهم 
 فيها، بما يعني إنهاء قضيتهم.

نوني ودعا األورومتوسطي في ختام تقريره المجتمع الدولي إلى حماية وكالة "األونروا" وتقديم الدعم القا
والمادي والمعنوي الذي يضمن استمرارها من خالل تخصيص ميزانية ثابتة لها ضمن موازنة األمم 
المتحدة بداًل من االعتماد على التبرعات الطوعية للدول. كما طالب األورومتوسطي المؤسسات 

عم المالي والهيئات الدولية بتوحيد جهودها وتنظيمها لرفد "األونروا" ومواجهة سياسات تقليص الد
 المقدم لها والتنصل من المسؤولية حيالها. 

 4/3/2018، ، جنيفاألورومتوسطي
 

 ُترّسخ االحتالل وتطمس هوية فلسطين تلّغم مناهجها الدراسية.. األونروا
في خطوة مفاجئة أثارت ردات فعل فلسطينية غاضبة في الداخل : "الخليج" ،نادر الصفدي -غزة 

التعليم في وكالة )األونروا( إجراء تغييرات جذرية في المناهج الدراسية الفلسطينية  دائرةوالخارج، قّررت 
 الجديدة، تمّس التاريخ والمقاومة والهوية الفلسطينية، وترّسخ وجود االحتالل اإلسرائيلي.

تشمل الصف األول االبتدائي إلى الصف الرابع من  2017الوكالة للعام  أقّرتهاج الدراسية التي المناه
على "ألغام خطيرة" كفيلة بتغيير الهوية  -بحسب المراقبين-نفس المستوى، وتحتوي المنهاج 

الفلسطينية وطمس معالمها، وقلب الوعي الفلسطيني، وغسل أدمغة الطلبة حول الحقائق الثابتة 
 وارتباطهم بوطنهم وقضّيتهم.

بعد اطالع "الخليج أونالين" على النشرات الخاصة بتعديالت المناهج التعليمية التي أرسلتها الرئاسة 
 علىالعامة لوكالة الغوث في العاصمة األردنية عّمان للمقر اإلقليمي في قطاع غزة، التي تحتوي 
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في مواد )التربية اإلسالمية، والرياضيات، تفاصيل لحذف وتعديل بعض الموضوعات التي ُتدرَّس 
تعدياًل، شملت عمليات الحذف والتعديل التي  58والتنشئة الوطنية، واللغة العربية(؛ يظهر وجود 

لغاء ذكر  ترّكزت على ثالث قضايا هي: العنف بقصد "المقاومة"، والجندر بقصد "االختالط"، وا 
 طينية.القضايا السياسية التي تتعلق بالثوابت الفلس

كما تهدف التعديالت إلى عدم إظهار رمزية مدينة القدس كعاصمة لدولة فلسطين، ومسماها أيضًا، 
المنهجية، وأنها مدينة للديانات السماوية الثالث فقط، وتمييع الوجود اإلسالمي  الموضوعاتمن كل 

 لى مدنية القدس.فيها، وعدم التطّرق للحواجز "اإلسرائيلية" التي تمنع المسلمين من الوصول إ
وتناولت الوكالة األممية في تعديالتها الجديدة حذف أي نص يتعّلق بممارسات االحتالل القمعية ضد 
الشعب الفلسطيني؛ مثل جدار الفصل العنصري، واالستيطان، وهدم البيوت، وعمليات القتل اليومي، 

بيوم األسير، وال ذكر اسم  واالعتقاالت، وأسماء المعتقالت اإلسرائيلية، وكذلك عدم االحتفال
 "، وعدم ارتباط منطقة األغوار بفلسطين، وحذف التراث الفلسطيني، وغيرها الكثير.األسرى"

وتم الكشف كذلك عن أن المنهاج المعّدل يتعّمد تشويه مسيرة النضال الفلسطينية عبر التاريخ 
سطيني فّر من دياره، دون ، وتشويه قضية الالجئين؛ من خالل اّدعاء أن الشعب الفلالفلسطيني

 اإلشارة إلى المجازر والتهجير القسري للفلسطينيين الذي قامت به عصابات اإلجرام اإلسرائيلية.
 2018/3/18أون الين،  الخليج

 

 الصحة:. 2
 بها بالتراجع عنهاوتطال لألونروا"شاهد" ترفض سياسة االستشفاء الجديدة 

تستمر األونروا في لبنان بتقليص خدماتها لالجئين الفلسطينيين في لبنان تحت مبرر العجز المالي 
الة والحرمان من الحقوق المدنية في موازنتها السنوية، متجاهلة في نفس الوقت ظروف الفقر والبط

أساسًا في لبنان وضاربة عرض الحائط المقاصد  الفلسطينيونالتي يعاني منها الالجئون  واالقتصادية
العليا التي وجدت من أجلها وكالة األونروا من رعاية وخدمة وتنمية مجتمع الالجئين، ومتجاهلة 

 ح ونص الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.العبارة الشهيرة " الكرامة للجميع"، ومتجاهلة رو 
بقرار، ال إنساني، من قسم الصحة  2016فوجئ الالجئون الفلسطينيون في لبنان مطلع العام الجديد 

في األونروا يقضي بتخفيض خدماتها الصحية لمرضى المستوى الثاني، وهم األغلبية من المرضى 
في  %80حيث باتت تغطي األونروا فقط  %20 الفلسطينيين، الذين يقصدون المستشفيات للعالج إلى

كما كان ساريًا في العام الماضي، واشتراط لجوء المريض أواًل  %100المستشفيات الخاصة، بداًل من 
ذا تعذر وجود العالج فيها يتم تحويله إلى المستشفيات  إلى مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني، وا 

ذا تعذر عالجه أيضا فيها  يمكن تحويله إلى المستشفيات الخاصة. الحكومية، وا 
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 مخاطر قرارات األونروا االستشفائية: 
الجديدة محدقة  االستراتيجيةإن المخاطر التي ستواجه الالجئين الفلسطينيين في لبنان بتطبيق هذه 

 وتتمثل باآلتي:
  على إن صحة الالجئين الفلسطينيين أصبحت خاضعة للمناقصات بين األونروا والمستشفيات

 اختالف أنواعها دون مراعاة تقديم الخدمات الطبية النوعية لالجئين. 
  البيروقراطية المعقدة لتحويالت المرضى التي ستبدأ في مستشفيات الهالل ذات الطاقة االستيعابية

المحدودة جدًا، وانتقاال إلى المستشفيات الحكومية وبعدها إلى المستشفيات الخاصة، وما يمكن أن 
ه المريض من مخاطر على حياته في رحلته الطويلة بحثًا عن مستشفى يقبله ويقدم له يتعرض ل

 الخدمة السريعة.
  إن مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني وكذلك المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في

ن نقل المريض بحالة طارئة من مستشفى  التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يحتاجها المريض، وا 
 إلى مستشفى قد يؤدي إلى وفاته على الطريق.

  إن إعطاء القرار للمستشفيات بقبول أو رفض المريض سيجعل الكثير من إدارات المستشفيات
خصائيين أو التقنيات المطلوبة لديها، وما أتتمسك بالمريض وعدم التخلي عنه، رغم عدم وجود 

 حياته.يسببه ذلك من خطر على 
 ردة شهريًا حيث ُحدّد لمنطقة صور، على سبيل المثال للحصر، محدودية العمليات البا

 عملية. 38باردة شهريًا ومنطقة صيدا  عمليات 10
  يومًا وما  12فقط وبمدة ال تتجاوز  دوالر 5,000تحديد سقف تغطية مرضى المستوى الثالث بــ

 دة عالجهم.م استيفاءسيسببه ذلك من قرار بإخراج الكثير من المرضى من المستشفيات دون 
  األعباء المالية التي سيتكبدها الالجئون في المستشفيات الخاصة من خالل دفع فرق العالج

واالستغالل الذي سيتعرض له المرضى تحت مبرر أن هذا التحليل أو الدواء أو غيره من 
دفع الخدمات ال تغطيها األونروا. ومن ثم الخشية من التالعب بأسعار العالج مما يجعل الالجئ ي

 مبالغ كبيرة ال تتماشى مع ما تلقاه فعليًا من عالج. 
 4/1/2016، بيروت، المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(

 

 : تقليص التقديمات سببه نقل الموازناتاألونروا

لخدمات وكالة )األونروا( الصّحية في لبنان، هذا ما أعلنته ال تقليص وال تخفيض : مادونا سمعان
جهارًا وبوضوح المسؤولة اإلعالمية في مكتب الوكالة في بيروت زيزات دركزللي لـ"السفير". واستغربت 
الحراك االحتجاجي في المخيمات، الذي وجدته مبنيًا على باطل، والذي أغلق المدارس والمراكز 

 بعدد من العائالت الفلسطينية. الطّبية ما ألحق الضرر
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تؤكد دركزللي أن "التقديمات االستشفائية هي جزء من الخدمات الصّحية التي تقّدمها الوكالة، 
ماليين  10وميزانيتها ثابتة لم يلحقها زيادة، ولكن أيضًا لم تطلها التخفيضات. وتبلغ قيمتها اإلجمالية 

خمسة ماليين دوالر، وهي النسبة األكبر بين أي  %50دوالر، يخّصص لفلسطينيي لبنان منها 
 األقطار التي تعمل فيها األونروا لكون كلفة االستشفاء في لبنان مرتفعة جّدًا".

وتشرح أنه قبل هذا الوقت برزت مطالبة فلسطينية برفع نسبة تغطية العمليات الجراحية من الدرجة 
، كما رفعنا %60إلى  %50لحياة، "فرفعناها من الثالثة، كالعمليات الطارئة والتي تشّكل خطرًا على ا

 دوالر إلى خمسة آالف دوالر. 4,200سقف المداخلة الطّبية من 
وألن الميزانية ثابتة ولم ترتفع أجرت الوكالة تعديالت على تغطية العمليات الجراحية من الدرجة الثانية 

لى  %95في مستشفيات الهالل األحمر إلى  %100فخّفضتها من  الحكومية  المستشفياتفي  %85وا 
في المستشفيات الخاصة. ووضعنا أولوية لمستشفيات الهالل األحمر والحكومية كي تـــطال  %80و

 الميزانية أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الذين هم بحاجة إلى استشفاء. 
الحالة في الهالل علمًا أننا نعطي أذونات بالعالج في المستشفيات الخاصة في حــــال تعّذرت معالجة 

األحمر أو الحكومي. مع هذا ال يمكن للفلسطيني أن يتحدث عن تخفيضات أو تقليص لنســــبة 
لحاالت  %15و %5التغطية، ألن المريض الذي ال يستطيع دفع فرق التكـــلفة والــــتي تتراوح بيـــن 

 تي تغطي فـــارق التكلفة".الدرجة الثانية، يمكنه أن يلجأ إلى شـــبكة األمــان االجتماعي ال
 14/1/2016السفير، بيروت، 

 

 والقوى الوطنية تدعو لالحتجاج األونروا..وفاة الجئة فلسطينية في لبنان بعد تقليصات 
 األونرواطينية، الخميس، رفضت مستشفيات لبنانية استقبالها بعد قرارات توفيت الجئة فلس: بيروت

األخيرة تقليص خدماتها، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت لها والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية 
ونقل موقع "النشرة" اللبناني، أن الفلسطينية سعدة  .الجمعة، احتجاجا على القرارات األخيرة يومهناك 

شرق مدينة صور( توفيت في مستشفى "بلسم"،  /مخيم "برج الشمالي" )جنوب لبنان محمد رميض من
 .األخيرةونروا تطبيقا لقراراتها األبعد أن رفضت عدة مستشفيات استقبالها، لعدم توفر تحويل عبر 

القادمة وكانت "أونروا" قد أعلنت في بيان رسمي صادر عن المفوض العام ببير كرينبول أن األيام 
 ستشهد تقليصات تطول كل الخدمات والمساعدات التي تقدم لالجئين.

 14/1/2016قدس برس، 
 

 أطفال فلسطينيين بمستشفى لعجزهم عن تسديد تكاليف العالج 3احتجاز  :لبنان
حتجزت إحدى المستشفيات في منطقة "صور" جنوب لبنان صباح اليوم السبت ثالثة أطفال ا: بيروت

من الالجئين الفلسطينيين من مخيم الرشيدية بسبب عجز والدهم عن سداد تكاليف العالج في 
وقالت مصادر محلية إن المستشفى احتجزت األطفال )قاسم والنا ولين( بسبب عدم قدرة  المستشفى.
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يذكر أن وكالة األونروا فرضت أعباء وتكاليف  دوالر. 400د النايف على تسديد مبلغ الوالد محم
إضافية جديدة على العالج في المستشفيات، ما دفع الالجئين للقيام بتحركات احتجاجية ال تزال 

 مستمرة منذ أكثر من شهر.
 6/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 مشكلة االستشفاء : مسار لحلّ األونروامنيمنة ومدير 
في لبنان ماثياس الشمالي مقر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في  األونروازار مدير عام وكالة 

بأوضاع  السراي الحكومي والتقى رئيسها الوزير السابق حسن منيمنة. وتناول البحث قضايا ذات صلة
الالجئين، السيما االستشفاء وا عمار مخيم نهر البارد وأوضاع مخيم عين الحلوة وما يمر به حوادث. 

تمهيدا الجتماعات  ،شكلت وفدًا من الخبراء والتقنيين أنهاوذكر الشمالي أن الفصائل الفلسطينية أبلغته 
لتي اعتمدتها الوكالة مطلع العام قبل لجنة فنية من الطرفين مكلفة مراجعة االستراتيجية االستشفائية ا

موجة التحركات واالحتجاجات الواسعة. كما عرض أجواء التحضير النطالق  إثرأن تعلن تجميدها 
حساسية الوضع الصحي لدى الالجئين.  إلىبالنظر  باإليجابيالحوار. ووصف منيمنة هذا التطور 

اتفاق من شأنه  إلىالمقبل، في الوصول  ألسبوعاوأمل أن تنجح اللجنة الفنية التي ستبدأ اجتماعاتها 
 إمكاناتهمأن يحل المشكلة الراهنة، ويؤمن استمرار هذه الخدمة الحيوية لالجئين الذي ال تسمح لهم 

 استشفائهم.  تكاليفبالمساهمة في تغطية 
 16/4/2016المستقبل، بيروت، 

 

 ات"الوكالة األممية تجّمد قرار "التقليص: خلية أزمة األونروا
ونروا تجميد العمل بـ"خطة االستشفاء" )تقليص الخدمات الصحية( في األقّررت وكالة : بيروت

منذ  مخيمات الالجئين بلبنان، وذلك استجابة للتحّركات االحتجاجية التي عّمت المخيمات الفلسطينية
 أكثر من مائة يوم.

من جانبها، اعتبرت "خلية أزمة األونروا" المنبثقة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان وُتعنى 
بمتابعة المستجدات المتعلقة بالقرارات واإلجراءات "التقشفية" الصادرة عن الوكالة األممية، قرار األخيرة 

ية المقّدمة لالجئين الفلسطينيين، بمثابة "إنجاز متواضع تجميد العمل بخطتها لتقليص الخدمات الصح
وثّمنت "خلية األزمة" في  تحّقق بفضل التحركات الجماهيرية االحتجاجية في المخيمات الفلسطينية".

بيان لها، الجهود المبذولة من قبل اللجان الشعبية واألهلية والحراكات الشبابية لخدمة هذا التحّرك، كما 
دارة "أونروا" في لبنان، والمقّرر عقده االثنين المقبل، رّحبت بالحوا ر بين القيادة السياسية الفلسطينية وا 

 برعاية المديرية العامة لألمن اللبناني ومنسقة األمين العام لألمم المتحدة، سغريد كاغ.
 16/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  وتفشي األمراض التغذيةغزة بيئة عنوانها سوء 
من  %12.2حو ن 2015قال برنامج الصحة التابع "لألونروا"، في قطاع غزة: إنه ُسجل في عام 

وأوضح تقرير  أو أكثر يعانون من مرض السكري. عاماً  40الالجئين الفلسطينيين البالغ عمرهم 
، 2015السكري من الالجئين الفلسطينيين القاطنين في القطاع بلغ عام لـ"األونروا" أن المصابين ب

وقال: يعتبر قطاع غزة بيئة تستطيع فيها تفشي األمراض  من اإلناث. 23,118من الذكور و 16,889
 المعدية وسوء التغذية أن تتعايش مع األمراض غير المعدية مثل البدانة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

أن التوسع الحضري االضطراري واالزدحام واالضطرابات النفسية واالجتماعية المرتبطة  وأكد التقرير،
بذلك من الممكن أن يفاقم هذه األمراض. وحول الدور الذي قامت به الوكالة تجاه المرضى، ذكر 
التقرير أنه تم تنظيم جلسات توعية في ثماني منظمات مجتمع محلي ومراكز برامج تخص المرأة في 

 ف أنحاء القطاع.مختل
 26/6/2016، الدستور، عّمان

 

 : الوضع الصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية يشهد تدهورًا مأساوياً األونروا

حي فـي سـورية، يشـهد تـدهورًا مأسـاويًا جـّراء النـزاع عال عطا هللا: قالت وكالة "أونـروا"، إن الوضـع الصـ
وأضــافت الوكالــة فــي بيــان الخمــيس، تلقــت "األناضــول" نســخة منــه إن "النــزاع  .2011الــدائر هنــاك منــذ 

الدائر في سورية والّدمار الذي حل بعملية توفير الخدمات الصحية، قد أثرا سلبًا على الوضع الصـحي 
هــذا التــدهور المأســاوي للوضــع الصــحي يعــود ســببه جزئيــًا للــّدمار الــذي وأشــارت أن " لجميــع الســكان". 

حل بالبنية التحتية الصحية، والهجمات العنيفة علـى المـوظفين الطبيـين، وصـعوبة تصـنيع األدويـة مـع 
عمليــات اإلغــالق وتــدمير مصــانع األدويــة"، مؤكــدًة أن "حــاالت النــزوح الجماعيــة الداخليــة، قــد جعلــت 

ولفتــت "أونــروا" إلــى أنهــا "تســعى  وبة للوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصــحية األوليــة".األمــور أكثــر صــع
ألـــف  450لضـــمان تـــوفير الرعايـــة الصـــحية، لالجئـــين الفلســـطينيين، فـــي أنحـــاء ســـورية والبـــالغ عـــددهم 

مركـزًا ال يزالـون يعملـون، فيمـا تـم  15مركـز صـحي، هنـاك  23وتابعت بالقول إنه "من أصل  شخص".
 نقطة صحية جديدة في مناطق يتواجد فيها عدد كبير من الالجئين المشردين". 11تأسيس 

 14/7/2016وكالة األناضول لألنباء، 
 

 من الجئي فلسطين بسورية ال يتوفر لهم الغذاء %95األونروا: 
لـن المفــوض العـام لوكالــة األونــروا بييـر كراينبــول عـن تضــرر معظـم مكاتــب عمــل أع: مجيـد القضــماني

الوكالة في سورية بسبب تصاعد حدة القصـف والعنـف التـي شـهدتها األراضـي السـورية خـالل السـنوات 
وقــال كراينبــول فــي بيــان نشــر علــى الموقــع الرســمي لوكالــة األونــروا فــي بيــروت إن الحــرب  الماضــية.

ــًا إلــى أنــه "كــان لــدى األونــروا "أثــرت بقــدر كبيــ  130ر علــى مــوظفي التمويــل الصــغير وعــائالتهم، الفت
 موظفًا في ستة مكاتب عبر البالد، وكانت غالبيتهم من مخيم اليرموك المدمر حاليًا في دمشق".
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وأكــد المســؤول األممــي أن أكثــر مــن نصــف مــوظفي التمويــل الصــغير العــاملين لــدى األونــروا نــزح عــن 
 رض الثلث للتهجير داخل البلد.سورية وتع

 20/5/2017، 48عرب 
 

 األونروا تقرر إغالق مستشفى الوكالة في قلقيلية

إغـــالق مستشـــفى الوكالـــة فـــي مدينـــة قلقيليـــة، بـــدعوى عـــدم االلتـــزام  اقلقيليـــة: قـــررت إدارة وكالـــة األونـــرو 
شروط الصحية فيه. وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمـة الالجئـين فـي قلقيليـة، صـبري الولويـل، أن بال

مــدير العمليــات فــي الوكالــة أبلغهــم بقــرار إغــالق بعــض أقســام المستشــفى بــدعوى اســتكمال اإلجــراءات 
، 12/8/2017المتعلقة بأخطاء طبية وقعت فيها. وأبدى الولويل، خالل حديث مع "قدس برس"، السبت 

تخوفات من أن القرار جاء استكمااًل لقرار أونروا بتقليص أعمالها في األراضي الفلسـطينية، خاصـة أن 
 مصادر أبلغتهم بأن القرار يشمل كافة أقسام المستشفى.

 12/8/2017وكالة قدس برس، 
 

 تتراجع عن إغالق مستشفى قلقيلية بالضفة األونروا
قررت وكالة )أونروا(، إعادة افتتاح مستشفى قلقيلية التابع لها، شمال الضفة : قلقيلية/ لبابة ذوقان

الغربية، اليوم الخميس. وقال منسق "اللجنة الوطنية لمواجهة تقليصات وكالة أونروا" في نابلس، عماد 
ا عقد بين مدير عام الوكالة بالضفة سكوت أندرسون، ومحافظ اشتيوي، لوكالة األناضول، إن اجتماع

قلقيلية رافع رواجبة ظهر اليوم، نتج عنه االتفاق على إعادة فتح المستشفى أمام الالجئين، وتشكيل 
لجنة للحوار بالقضايا األخرى محل الخالف. وأشار إلى أن االتفاق يتضمن "وقف حمالت التحريض 

 الة، ووقف الخطوات االحتجاجية".ضد أندرسون، ومكاتب الوك
وأغلقت الوكالة المستشفى الوحيد التابع لها بالضفة الغربية في قلقيلية، بدعوى "استكمال اإلجراءات 

 المتعلقة بأخطاء طبية وقعت فيها". 
 5/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 

 المساعدات: - البطالة – . الفقر3
 األونروا: ثلث الجئي غزة يعانون من اضطرابات نفسية واجتماعية بسبب الحصار والحروب

دير عمليات "األونروا" في تصريح صحافي خالل تفقده لمركز صحي قال بو شاك م: أشرف الهور –غزة 
شمال مدينة غزة، خالل إطالق مشروع "األونروا" التجريبي لدمج الدعم النفسي االجتماعي ضمن خدمات 
الرعاية األولية، "إن الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يدخل عامه التاسع، وجوالت العنف المسلح 
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ررة، ال يؤثران فقط على النواحي البدنية واالقتصادية واالجتماعية للسكان في غزة، ولكن والصراعات المتك
 يعرضانهما أيضًا إلى مستويات عالية من الضغط النفسي واالجتماعي".

وأطلقت "األونروا" كجزء من جهودها المستمرة لتخفيف الجوانب القاسية من الحياة في غزة ولتحسين 
/ كانون الثاني الماضي مشروعًا تجريبيًا في مركز صحي شمال مدينة غزة، يناير 31خدماتها، في 

 من أجل دمج الرعاية الصحية النفسية والدعم النفسي االجتماعي ضمن خدمات الرعاية الصحية.
 وأوضح بو شاك أن المشروع التجريبي يقر أن رفاهية الناس "مرتبطة بصحتهم البدنية والنفسية"، مضيفاً 

 هج رعاية شامال ومتوافقا مع نموذج فريق صحة العائلة لدى األونروا يعتبر مطلبًا"."عليه فإن ن
" عن الدكتورة غادة الجدبة رئيسة برنامج الصحة في "األونروا" في األونرواونقل التصريح الذي وزعته "

ن الذين مليون نسمة م 1.2ثلث الالجئين الفلسطينيين في غزة، البالغ عددهم  نحوإيجازها للوضع أن 
مركزا صحيا تابعا لـ "األونروا" في مختلف أنحاء  21يحصلون على خدمات الرعاية الصحية عبر 

 قطاع غزة قد ظهرت لديهم أعراض "اضطرابات نفسية واجتماعية".
 3/2/2016، لندن، القدس العربي

 

 األونروا قراراتاحتجـــاجًا على  يواصل إضرابه عن الطعام لبنان: الجئ فلسطيني
يواصــــل الالجئ الفلسطيني هيثم الغزي إضــــرابه عن الطــــعام الذي بدأه أمس احتجـــاجًا على إجـــراءات 

وقام الغزي بنصب الخيمة  في لبـــنان. األونروا التعـسفية بتقليص خدماتها بحق الالجئين الفلسطينيين
أمام مكتب الوكالة في مخيم المية ومية ومكث في داخلها بعدما علق عليها شعارات تطالب بإنصافه 

 وزاره عدد من ممثلي الفصائل وأبناء المخيمات للتضامن معه. كالجئ من وطنه.
 17/2/2016السفير، بيروت، 

 

  لمعدالت البطالة م ارتفاعاً األونروا: غزة من أكثر أماكن العال
في الربع األخير  %4.3قالت وكالة "األونروا"، إن نسبة البطالة في قطاع غزة انخفضت : "وفا" –غزة 

 فع وخصوصا بين الشباب.من العام الماضي مقارنة بالثالث، غير أنه يبقى في مستوى مرت
وأضافت األونروا في بيان صدر عنها، الثالثاء، أن قطاع غزة يعتبر من أكثر أماكن العالم الذي 
يرتفع فيه معدالت البطالة وفقا لما ذكره البنك الدولي، وبحسب المركز الفلسطيني لإلحصاء، وانحدر 

وأوضحت أنه في  .%38.4إلى  2015م معدل البطالة العام في قطاع غزة في الربع الرابع من العا
بين أوساط الشباب، بنسبة  %63وصل معدل البطالة إلى حوالي  2015الربع الثالث من العام 

بين أوساط الشباب الالجئين، كما أن األعداد والنسب بين أوساط النساء أكثر قساوة في الربع  66.3%
 ".%84أن المعدل أكثر من  ، حيث ذكر المركز الفلسطيني لإلحصاء2015الثالث لعام 

وأشارت إلى أنه في ظل مجتمع ممزق من الصراعات المتكررة واالنتشار الواسع للفقر، وتصاعد حالة 
الضعف وعدم االستقرار السياسي في األرض الفلسطينية المحتلة، فإن البطالة بين أوساط الشباب من 
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األمل ومن الممكن أن تؤدي إلى حالة  الممكن أن تزيد من حالة اإلحباط والغضب والشعور بفقدان
 اليأس يقول التقرير.

 1/3/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األونروا و"يو أن دي بي" توقعان اتفاقية لتأهيل بيوت غزة المدمرة
ن دي بي"، وقعا أغزة ـ أشرف الهور: أعلنت وكالة األونروا أنها وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي "يو 

مليون دوالر من الصندوق السعودي للتنمية، لتغطية أعمال صيانة  31.8على مذكرة تفاهم بمبلغ 
ين، فقد للمنازل في القطاع. وحسب ما ورد في تصريح صحفي صدر عن هاتين المؤسستين الدوليت

حضر التوقيع الذي تم في مقر "األونروا" في غزة كل من بو شاك مدير عمليات "األونروا" في غزة 
 وروبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 وحسب البيان فإن هذا المشروع الممول من قبل الحكومة السعودية سيسهم في إعادة تأهيل ما يزيد
على خمسة آالف منزل للفلسطينيين من غير الالجئين، ممن تضرروا في الحرب األخيرة على قطاع 

، وباإلضافة إلى أعمال تأهيل المنازل فسيتم أيضًا تأثيث وتجهيز ثالث 2014غزة في صيف عام 
 س.مدارس وهي مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة راهبات الوردية ومدرسة بطريركية الروم األورثوذك

ويشير البيان إلى أن "األونروا" ستقوم بإدارة المنحة، كما ستشارك في مراقبة المشروع وتقديم المشورة 
 فيما يتعلق بالبناء وأعمال الصيانة بناًء على خبرتها الواسعة في هذا المجال.

ه التقنية بتوفير مصادر  اإلنمائيويذكر التصريح أنه كجزء من االتفاق، سيقوم برنامج األمم المتحدة 
لتنفيذ نشاطات المشروع، وسيتم اعتماد آلية المساعدة الذاتية بحيث سيقوم البرنامج بتوفير المبالغ 
المالية للعائالت المستهدفة والتي ستقوم بدورها بعملية إعادة البناء الستعادة مساكنهم وتحسين ظروفهم 

االستفادة للمنازل التي ترأسها نساء، وحسب ما أعلن فإن البرنامج سيقوم بإعطاء أولوية  المعيشية.
 وسيأخذ بعين االعتبار عدد أفراد األسرة والوضع االقتصادي واالجتماعي للشريحة المستهدفة.

 17/3/2016القدس العربي، لندن، 
 

 في بيروت األونرواالمقر الرئيسي لوكالة  أمام اعتصام عمالي
سر حق العودة في صيدا فؤاد  أمين. وتحدث األزمةنظم اعتصام عمالي حاشد بدعوة من خلية 

الظالمة بحق شعبنا،  إجراءاتهاعن  األونروابتراجع  إالالتحركات لن تتوقف  إنعثمان، الذي اعتبر 
 األوضاعس على مستوى زيادة الفقر وسوء نتائج سياساتها بدأت تنعك أنتعلم  أنوعلى الدول المانحة 
 إدارةعماد شاتيال  أبوودعا عضو المكتب التنفيذي التحاد نقابات عمال فلسطين  الصحية والتعليمية.

االستجابة للمطالب الفلسطينية وفي مقدمتها زيادة الموازنة العامة،  إلىوالدول المانحة  األونروا
عادةبابة، لالستشفاء والط %100التغطية الكاملة  العمل بخطة الطوارئ ألبناء مخيم نهر البارد،  وا 

عادة  صرف بدل اإليواء للفلسطينيين النازحين من مخيمات سورية. وا 
 19/3/2016المستقبل، بيروت، 
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 ماليين دوالر للمتضررين من حرب غزة ستةاألونروا تصرف 
ماليين دوالر أمريكي من التمويل  ستةأعلنت األونروا، اليوم األحد، أنها ستصرف ما يقارب  :غزة

مليون دوالر أمريكي(  4.22مليون دوالر أمريكي( إلعادة اإلعمار، و) 1.78)منها المتاح، خصص 
 ألعمال اإلصالحات للمساكن المتضررة بشكل بالغ.

أسرة الجئة في مختلف أنحاء  1,095تلك األموال ستصل إلى ما مجموعه وأوضحت في بيان لها، أن 
 قطاع غزة، مشيرا إلى أن األسر ستتسلم هذه المساعدة عن طريق البنوك المحلية.

يجاد حلول  وأكدت على أن اإليواء الطارئ والذي يشمل على دعم إصالحات المساكن وا عادة البناء وا 
تها، مشددًة على التزامها بدعم العائالت المتضررة مع أن ذلك يتطلب إيواء مؤقتة يعتبر من أهم أولويا

 تمويل جديد لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية لإليواء.
 20/3/2016، القدس، القدس

 

 ألف الجئ في غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية 900مدير عمليات األونروا: 
عائلة في قطاع غزة، من  700شاك مدير عمليات وكالة "األونروا"، أن  أشرف الهور: أعلن بو –غزة 

، تسلمت أمواال إلعادة البناء. وقال 2014تلك التي دمرت منازلها في الحرب على غزة في صيف عام 
 ر إسرائيل األخير بوقف إدخال مواد البناء لغزة، ال يشمل مشاريع منظمته الدولية.إن قرا

وفي موضوع آخر أكد وقف "األونروا" إجراءات تعيين مستشارين جدد للعمل في القطاع، دون أن 
 يرجع السبب العتراض السلطة الفلسطينية.

عائلة من  700ة غزة، إن هناك وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر "األونروا" الرئيس في مدين
قطاع غزة، من تلك التي دمرت منازلها، تسلمت مبالغ مالية، من أجل إعادة بناء منازلها. وعبر عن 

عائلة قبل حلول نهاية العام الجاري، من إعادة بناء منازلها المدمرة بشكل  1,000أمله في أن تتمكن 
رنة بعدد المنازل التي دمرت خالل الحرب. ولفت إلى كامل، مشيرا إلى أن هذه األرقام ليست كبيرة مقا

أن "األونروا" شرعت خالل الفترة الماضية إلى جانب عمليات اإلعمار، ببناء العديد من المدارس، 
 ألف عائلة من غزة تضررت منازلها جزئيا في الحرب. 70إضافة إلى دفع تعويضات لـ 

مار الالزمة من أجل بناء جميع المنازل التي وتحدث بو شاك عن تأخر في دفع أموال إعادة اإلع
 . 2014دمرت في الحرب األخيرة، وفق ما أقر في مؤتمر القاهرة للمانحين في أكتوبر/ تشرين األول 

وأعلن عن استعدادات السلطة الفلسطينية لعقد مؤتمر لمانحي إعمار غزة في مدينة رام هللا في الضفة 
الي، يرأسه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا، / نيسان الحإبريل 13الغربية، يوم 

وأوضح أن هذا المؤتمر الذي وصفه بـ"المهم" سيبحث  وستشارك فيه "األونروا" والدول المانحة.
عمليات إعادة اإلعمار والتحديات التي تواجهها، وقال إنه سيتم إطالع المشاركين على الوضع الذي 

 .يعيشه المشردون في غزة
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وحدة سكنية من ألمانيا، وقال إن منظمته تطالب  2,000إلى ذلك أشار بو شاك أن لديهم تمويال لبناء 
المتضررين بالتقدم لالستفادة من أموال المانحين، خاصة وأنه كشف عن وجود خالفات إدارية بين 

 المتضررين كتوزيع الميراث.
وحدة  31,297ئج عملية التقييم أشارت إلى أن وحسب األرقام التي قدمتها المؤسسات الدولية فإن نتا

 وحدة 1,509ووحدة سكنية دمرت بشكل كلي  3,452سكنية للفلسطينيين غير الالجئين تضررت، منها 
كما أظهرت أن نتائج تقييم  وحدة سكنية بأضرار جزئية. 26,336سكنية صنفت بأضرار بالغة و

 منزال 5,417ومدمرة كليًا،  9,117نف منها تضررت جراء الحرب، ص مسكناً  142,071األونروا أن 
 خفيفة. بأضرار 123,837وصنفت كضرر بالغ جدًا،  منزل 3,700وأضرارها بالغة، 

على  وعن قرار إسرائيل األخير بوقف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، قال بو شاك إن ذلك لن يؤثر
التي تقوم دولة قطر بتنفيذها في القطاع، المشاريع التي تشرف عليها "األونروا"، وال على المشاريع 

ن المقصود فيه هو مشاريع البناء الخاصة األخرى التي يتم إدخال مواد البناء لها من خالل آلية  وا 
جرى االتفاق عليها مسبقا، لكنه في الوقت ذاته أكد وجود محادثات مع إسرائيل من أجل حل المشكلة، 

وحول  اصة وأن هذه المواد مهمة في عمليات إعادة اإلعمار.وعبر عن أمله في حل المشكلة قريبا، خ
ما يتردد عن تعيين مستشارين جدد في "األونروا" برواتب كبيرة، في وقت تشتكي فيه المنظمة الدولية 
من نقص حاد في الموازنة، قال بو شاك إن من جرى تعيينهم كانوا فقط اثنين من المستشارين، 

خاصة وأنه سبق ذلك تحدث في بداية المؤتمر عن لجوء "األونروا" إلى  وحاول تبرير عملية التعيين،
قرار تخير بموجبه الموظفين كبار السن لتحويلهم إلى التقاعد المبكر، من أجل إفساح المجال أمام 

 جيل الشباب الذي يعاني من أزمة بطالة كبيرة.
ون في "األونروا" وتجاوزت وأقر بو شاك بأن من جرى تعيينهم من المستشارين هم موظفون سابق

وأكد في الوقت  بعد سن الستين. لعامينعاما، حيث أن هناك نهجا متبعا بالتجديد فقط  62أعمارهم الـ 
ذاته قيام "األونروا" بوقف الحديث عن تعيين مستشار آخر، لكنه لم يقر أن األمر راجع العتراض 

 نقاشات وتوقفت حول الموضوع". السلطة الفلسطينية على هذا التعيين. وقال "كانت هناك
وفي موضوع الفقر الذي ينهش قطاع غزة وسكانه الذين يعانون من حصار إسرائيلي خانق منذ عشر 

في قطاع غزة، يتلقون مساعدات غذائية من  الجئألف  900سنوات، كشف بو شاك أن هناك 
األونروا" توزع هذه المساعدات "األونروا". وقال إن الرقم الكبير هذا ال يوحي بالسعادة، حيث باتت "

من الجئي غزة، الفتا إلى أن هذا الرقم يشكل عشرة أضعاف الرقم  %70الغذائية على ما مجموعه 
وأوضح أنه في إطار عمل "األونروا" على خفض هذا الرقم، وفرت  الذي كان قبل عشر سنوات.

 يع إعادة اإلعمار.ألف شخص في القطاع، بينها فرص عمل في مشار  29فرص عمل مؤقتة لـ 
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وكشف في الوقت ذاته عن وجود توجه لدى منظمته من أجل تحسين السلة الغذائية المقدمة لفقراء 
غزة من الالجئين. وأكد سعيها لتوسيع دائرة المانحين الذين يقدمون األموال لمشاريع "األونروا". 

 انحين وجلب األموال."وأضاف في نهاية المؤتمر يقول "نحن نقاتل من أجل توسيع دائرة الم
 4/4/2016، القدس العربي، لندن

 

 عائلة الجئة منازل جديدة في رفح 281تسلم  األونروا
 عائلة الجئة منازل جديدة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إعادة 281 وكالة األونرواسّلمت : رفح

وأوضحت "أونروا" في بيان صحفي، االثنين  اإلسكان لالجئين الفلسطينيين في رفح جنوب غزة.
، أن مشروع إعادة اإلسكان في رفح من أكبر مشاريعها، وأن المرحلة الثالثة منه بدأت في 4/4/2016
 جئة.عائلة ال 281الجئين فلسطينيين أو ما يقارب  1,310وحدة سكنية تأوي  230، وشملت 1/1/2015

الجئ  11,000وحدة سكنية لحوالي  1,741نحو  2001وأشارت إلى أن المشروع زود منذ بدايته عام 
ألف يوم عمل في قطاع غزة  160فلسطيني، إضافة إلى أنه خلق خالل مراحله الثالث أكثر من 

 آالف عامل. 10لحوالي 
العربية السعودية بمبلغ  وتم تمويل مشروع إعادة اإلسكان في رفح بدعم سخي مقدم من المملكة

 ماليين دوالر أمريكي من خالل الصندوق السعودي للتنمية. 109.5
 4/4/2016، فلسطين أون الين

 

 عائلة 720توزع خمسة ماليين دوالر إلعادة إعمار منازل  األونرواغزة: 
"األيام": أعلنت وكالة الغوث "أونروا" اعتزامها توزيع خمسة ماليين دوالر إلعادة إعمار منازل -غزة

أنه  أمسالالجئين التي تضررت خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة موضحة في بيان صدر عنها 
 720نحو ة على سيتم توزيع المبلغ المذكور األسبوع الحالي من خالل البنوك العاملة في قطاع غز 

مليون دوالر من إجمالي  2.65وأشارت إلى أنه تم تخصيص القطاع. عائلة الجئة من مختلف مناطق 
دوالر إلصالح المساكن المتضررة  مليون 2.42والمبلغ المذكور إلعادة إعمار المنازل المهدمة كليًا 

وحلول اإليواء المؤقت يتصدر  وأكدت أونروا أن دعم إعادة إصالح وبناء المنازل المدمرةبالغ. بشكل 
أكدت "أونروا" أنها ملتزمة بدعم العائالت المتضررة مع أن ذلك يتطلب تمويال جديدا، و  أولوياتها.سلم 

  لإليواء.لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية 
 7/4/2016، األيام، رام هللا

 

 منزاًل في القطاع 6527ويضات إلعادة تأهيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يشرع بصرف تع
"األيام": باشر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بصرف –غزة 

لحقت بمنازل عدد من العائالت الفلسطينية غير الالجئة في قطاع غزة  أيتعويضات عن األضرار 
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البرنامج في بيان صدر عنه أمس أن صرف المبلغ المذكور  وأعلن مليون دوالر. 31.8وذلك بقيمة 
جاء من خالل المنحة السعودية المخصصة لتعويضات األضرار للمنازل التي تضررت خالل الحرب 

 ف أو بالغ أو غير قابل للسكن.األخيرة على غزة بشكل طفي
أسرة من فئة األضرار  6527وبين البرنامج أن عدد المستفيدين من المرحلة األولى للصرف بلغ 

الطفيفة بمبلغ يتراوح ما بين خمسمائة إلى خمسة آالف دوالر لكل أسرة متضررة كمخصصات إلعادة 
دوالر، وسيستمر الصرف لباقي تأهيل وصيانة منازلهم وذلك بمبلغ إجمالي بلغ سبعة ماليين 

 المواطنين من الفئات المختلفة خالل األشهر الستة المقبلة.
وكان برنامج األمم المتحدة وقع في الخامس عشر من الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع وكالة 

مليون دوالر من الصندوق السعودي للتنمية تم تخصيصه لتغطية كلفة  31.8"األونروا" في غزة بمبلغ 
في غزة بو  أونرواالمنازل المتضررة حيث حضر التوقيع كل من مدير عمليات  إعمار إعادةمال أع

 روبيرتو فالنت. اإلنمائيشاك، والممثل الخاص للمدير العام لبرنامج األمم المتحدة 
مليون دوالر أمريكي من التمويل  4.65وفي سياق متصل أعلنت أونروا أنها تعتزم توزيع ما يزيد على 

مليون دوالر إلعادة اإلعمار  1.35تاح للدفعات الثانية أو الثالثة إلعادة البناء، خصص منها الم
وبحسب بيان صدر عن "األونروا"  دوالر ألعمال اإلصالح للمساكن المتضررة بشكل بالغ. مليون3.3و

عائالت الجئة في مختلف أنحاء قطاع غزة،  710أمس، فان األموال ستصل إلى ما مجموعه 
 تمكن العائالت من الحصول على المساعدة عبر البنوك المحلية خالل هذا األسبوع.وست

وأكدت أونروا أن اإليواء الطارئ بما يشمل دعم إعادة إصالح المنازل وا عادة البناء وحلول اإليواء 
المؤقت يندرج ضمن أولوياتها القصوى مجددة التزامها بدعم العائالت المتضررة رغم أن ذلك يتطلب 

 موياًل جديدًا لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية لإليواء.ت
 18/4/2016، األيام، رام هللا

 

 ألف شخص ما زالوا نازحين في قطاع غزة عقب الحرب األخيرة 75تقرير لألونروا: 
غزة: قدر تقرير دولي، يوم االثنين، عدد الذين ما زالوا نازحين جراء الحرب التدميرية التي شنتها قوات 

 ألف شخص. 75على قطاع غزة، بنحو  2014االحتالل اإلسرائيلي صيف 
"، "األونروا وكالة"، الذي أصدرته 139اإلصدار رقم  -وجاء تقرير "الوضع الطارئ في قطاع غزة 

( في األراضي الفلسطينية OCHAعقب نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )
المحتلة تقرير النتائج الرئيسية لعملية إنشاء ملفات غير مسبوقة للتعريف وجمع المعلومات الذي 

ام ألف عائلة فلسطينية نازحة في قطاع غزة نتيجة لتصاعد العنف في ع 16استهدف أكثر من 
وأورد تقرير "األونروا"، أنه في ذروة الصراع، نزح نحو نصف مليون شخص داخليا إلى مدارس  .2014

لى مالجئ غير رسمية أو إلى عائالت استضافت النازحين.  "األونروا" والمدارس الحكومية، وا 
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سطس وأضاف: "بينما أغلبية النازحين تركوا تلك المالجئ الطارئة بعد وقف إطالق النار في أغ
 ألف منهم بقي نازحًا في وقت االستبيان والكثير منهم تنقل عدة مرات. 90، فإن نحو 2014

من هذه العائالت  %80وبحسب االستبيان الذي حمل عنوان "في بؤرة الضوء"، فإن أكثر من 
اشتروا معظم المواد الغذائية على  %85اقترضت األموال لتدبر أمورها في العام الماضي، وأكثر من 

انخفض معدل استهالك الغذاء لديهم، وأشارت معظم أسر النازحين داخليًا  %40الدين، وأكثر من 
 %50( بأنهم يعيشون في أماكن باإليجار يشمل ذلك استئجارهم ألماكن من أقاربهم، وحوالي 62.5%)

 يخشون من أن يتم طردهم.
 25/4/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 %40تحذر من انهيار اقتصادي متسارع في قطاع غزة وارتفاع البطالة إلى  روااألون

حسن جبر: حذرت وكالة "األونروا" من االنهيار االقتصادي المتسارع الذي يشهده قطاع غزة مع 
وقال عدنان أبو حسنة المستشار اإلعالمي لـ"األونروا": إن  .%40معدالت البطالة لتصل إلى  ارتفاع

االنهيار المتسارع يلقي أعباء كبيرة ومتزايدة على "األونروا" في ظل غياب حكومة التوافق عن العمل 
ألف الجئ  925و وأكد أبو حسنة لـ"األيام" أن "األونروا" تقدم اآلن مساعدات مختلفة لنح في القطاع.

وأشار إلى أن  فلسطيني في قطاع غزة متوقعًا أن يرتفع العدد في غضون األشهر القليلة القادمة.
"األونروا" تتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من مساعدات "األونروا" إلى نحو مليون الجئ فلسطيني 

 مليون مواطن. 1.3اع يبلغ نحو خالل األشهر القادمة منوهًا إلى أن عدد الالجئين اإلجمالي في القط
وأكد أبو حسنة أن ما يحدث في القطاع شيء خطير جدًا في ظل انعدام فرص العمل وغياب أي 

وتابع: في ظل هذه الواقع ال  حلول عاجلة األمر الذي يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية ونفسية عاجلة.
عدات أن تعمل لوحدها في قطاع غزة ولو يمكن لـ"األونروا" التي تعتبر العنوان الرئيس لتقديم المسا

عملت حكومة التوافق في غزة بشكل فعلي لساهمت في التنمية والتوظيف، ما يساهم في تخفيف 
ألف فرصة عمل مؤقتة  29وأوضح أبو حسنة أن الوكالة وفرت خالل العام الماضي  معدالت البطالة.

حل األزمة في القطاع وهي حلول ترقيعية امتدت ما بين ثالثة إلى ستة شهور فقط. وقال: هذه ال ت
فقط منوهًا إلى أهمية إنهاء االحتالل ورفع الحصار وربط قطاع غزة بالعالم مع السماح بتصدير 

 المنتجات الغزية
 29/4/2016األيام، رام هللا، 

 

 ألف عامل متعطل عن العمل في قطاع غزة 213 نقابات العمال:
من عمال قطاع غزة يقبعون تحت  %70غزة: أكد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن ما يقارب 

وأوضح االتحاد  .%60خط الفقر والفقر المدقع، الفتًا إلى أن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 
م( األسوأ في تاريخ الحركة 2015عمال أن العام الماضي )العام في انفوجرافيك أصدره حول واقع ال
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 ألف عامل في قطاع غزة. 213العمالية بفلسطين بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 
وبيَّن أن تضييق الحصار اإلسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات أثر على جميع المجاالت 

 تضررًا كبيرًا فيها.أحدث شلاًل و اعية والزراعية و الصن
ألف عامل بصورة  40وفي قطاع البناء واإلنشاءات، قال االتحاد: " كان يعمل في هذا القطاع قرابة 

ألف عامل بصورة غير مباشرة، إال أنه بعد الحصار وا غالق المعابر أصبح قطاع  30مباشرة، و
 اإلنشاءات متعطل بصورة شبه كاملة.
ألف  40-35 أنه قبل الحصار كان يعمل في هذا القطاع قرابة وتطرق إلى القطاع الزراعي موضحا

عامل، ولكن مع استمرار إغالق المعابر ونقص المواد الالزمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة 
وبيَّن أن أعداد عمال الخياطة والغزال والنسيج  ألف عامل. 15الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 

عامل، منوها إلى انخفاض قدرات أن المصانع اإلنتاجية الفعلية التي ال  9,000بلغت في السابق 
 عامل في هذا القطاع. 1,000، إال أنها استطاعت تشغيل نحو %20تتجاوز 

وبحسب االتحاد، فإن قطاع الصناعات المعدنية، شهد تقلصا بنسبة المصانع العاملة، بعد أن كان 
ألف عامل، فضاًل عن تدمير االحتالل  23فيه ما يزيد عن  مصنع، منوها أنه كان يعمل 3,900يضم 
 منشأة صناعية خالل العدوان األخير. 500قرابة 

عدد م، بأن "2014واستعرض االتحاد نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة بسبب عدوان عام 
القطاع  منشأة"، منوها أن المنشآت المتضررة في 936المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 

 منشأة. 93منشأة، وقطاع السياحة  1,171منشأة، وقطاع الخدمات  3,227التجاري 
وقال: "إن عملية حصر أضرار العاملين الذين تأثروا من الحرب وفي استهداف المنشآت االقتصادية 

عاماًل وكان غالبية المتعطلين عن العمل في قطاع التجارة حيث  29845في مختلف القطاعات تجاوز 
 ".%32بلغت نسبتهم 

وعلى صعيد قطاع الصناعات الخشبية، أردف: "تأثر باإلغالق والحصار والمنع، حيث تم إغالق ما 
 عامل لعملهم. 5,000مصنع، ومنجرة لألثاث، وفقدان أكثر من  500يزيد عن 

 قاربا منذ اإلعالن عن 40صيادا وصادر  70أّما قطاع الصيد البحري، أشار أن االحتالل اعتقل 
وأوضح أن هذا القطاع  م.2014آب/ أغسطس  26وقف إطالق النار بين المقاومة واالحتالل في 

منهم يزاولون مهنة الصيد، الفتا أنه خالل الفترة الحالية يجمع  %60آالف صياد  أربعةيضم 
 6-4طن سنويًا، وهي كميات قليلة، ألن مسافة الصيد تقلصت إلى  1,800-1,000الصيادون قرابة 

 ل "وهي منطقة بالنسبة للصيادين "صحراوية" تخلو من األسماك الكبيرة."أميا
وأكمل فيما يخص الصيادين المعتقلين لدى الجانب المصري، موضحا أن السلطات المصرية أفرجت 

 عن صيادين اعتقلتهما منذ عام ونصف وهما الشقيقان مصعب ومحمد جمال األقرع، مشيرا إلى 
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خالل الحرب األخيرة، واعتقال تسعة آخرين في شهر مارس/ أذار ما  إفراج مصر عن خمسة صيادين
 يزالون رهن االعتقال".

وفي األثناء، أكد أن تقليص األونروا أدى إلى تراكم معاناة الفلسطينيين مما أثر على شريحة العمال، 
  من تقليصها.مطالبا إياها بزيادة فاعلية العمل في برامج التدريب المهني )الصناعة واألشغال( بدال

 2/4/2016وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، غزة، 
 

 األونروا: الفلسطينيون يعيشون حياة غير صحية النعدام األمن الغذائي
أن المواطنين الفلسطينيين محكوم عليهم بالعيش  "األناضول": أفادت األونروا يوم الخميس، -جنيف 

 حياة غير صحية مليئة باألمراض بسبب انعدام األمن الغذائي، ومنعهم من زراعة األراضي.
وأوضحت أمية الخماش، رئيس برنامج الخدمات الصحية باألونروا في الضفة الغربية، أن "أغلب 

م على تناول مواد غذائية مثل الخبز، الفلسطينيين يعانون من مشكالت صحية بسبب اقتصاره
 والبطاطا، والسكر، وعدم توفر الفواكه والخضروات واللحوم في األسواق".

وأشارت الخماش إلى أن "إسرائيل لم تكتِف بحبس الفلسطينيين في سجون مفتوحة، بل تمنعهم أيضًا 
مر الذي يدفعهم إلى تناول من زراعة أراضيهم، فضاًل عن قلة إنتاج الفواكه والخضروات بالبالد، األ

أطعمة تسبب مشاكل صحية". وأضافت: "تعد غزة واحدة من أكثر مناطق العالم من حيث انتشار 
أمراض الفشل الكلوي، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة األتربة في المياه"، مؤكدة في الوقت 

 من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب". %80ذاته أن "
من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم  %42شباب الفلسطيني، بَينت المسؤولة األممية أن وعن وضع ال

سنة، يعانون من أمراض نفسية بسبب الوضع السياسي المتدهور، والفقر، األمر الذي  24و 14بين 
 يسهل تبنيهم أعمال العنف، والشراهة في استخدام التدخين والمخدرات والمواد الكحولية.

 27/5/2016ي، لندن، القدس العرب
 

 ألف شخص ما زالوا نازحين في قطاع غزة 75: ""أوتشا
قدر تقرير دولي، عدد الذين ما زالوا نازحين جراء الحرب التدميرية التي شنتها قوات االحتالل 

 ألف شخص. 75 بنحوزة، على قطاع غ 2014اإلسرائيلي صيف 
"األونروا"، وكالة "، والذي أصدرته 139رقم  اإلصدار-وجاء تقرير "الوضع الطارئ في قطاع غزة 

( في األراضي الفلسطينية OCHAعقب نشر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )
لتعريف وجمع المعلومات الذي المحتلة تقرير النتائج الرئيسية لعملية إنشاء ملفات غير مسبوقة ل

ألف عائلة فلسطينية نازحة في قطاع غزة نتيجة لتصاعد العنف في العام  16استهدف أكثر من 
وأورد تقرير "األونروا"، أنه في ذروة الصراع، نزح حوالي نصف مليون شخص داخليا إلى  .2014

لى مالجئ غير رسمية أو إ  لى عائالت استضافت النازحين.مدارس "األونروا" والمدارس الحكومية، وا 
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وأضاف: "بينما أغلبية النازحين تركوا تلك المالجئ الطارئة بعد وقف إطالق النار في أغسطس 
 ألف منهم بقي نازحًا في وقت االستبيان والكثير منهم تنقل عدة مرات. 90 نحو، فإن 2014

من هذه العائالت  %80وبحسب االستبيان الذي حمل عنوان "في بؤرة الضوء"، فإن أكثر من 
اشتروا معظم المواد الغذائية على  %85اقترضت األموال لتدبر أمورها في العام الماضي، وأكثر من 

انخفض معدل استهالك الغذاء لديهم، وأشارت معظم أسر النازحين داخليًا  %40الدين، وأكثر من 
 %50اكن من أقاربهم، وحوالي ( بأنهم يعيشون في أماكن باإليجار يشمل ذلك استئجارهم ألم62.5%)

 يخشون من أن يتم طردهم. 
 8/6/2016الدستور، عمَّان، 

 

 : تدهور األوضاع االقتصادية في القطاع رفع عدد المستفيدين من الطرود الغذائيةاألونروا
أعلنت "األونروا"، يوم األربعاء، أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الطرود الغذائية من : غزة

"األونروا" ازداد بشكل كبير خالل األعوام الماضية، بسبب تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
"، أن "األونروا" 146اإلصدار رقم  –وأوضح تقرير "الوضع الطارئ في قطاع غزة في قطاع غزة.

مستمرة في توزيع طرودها الغذائية الجديدة، والمحسنة في دورة التوزيع الثانية لهذا العام؛ والتي بدأت 
ألف عائلة تستفيد من  177ألف الجئ أو  933 نحووقال إن  وحتى اليوم. 2016في نيسان/ إبريل 

 جولة التوزيع الحالية والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري.
الجئ ألف، إال  80قدمت "األونروا" المساعدة الغذائية في قطاع غزة لحوالي  2000وبين انه في عام 

 ألف مستفيد هذه األيام. 930أن الرقم تضاعف إلى أكثر من 

 8/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الجتماعيرفع نسبة سوء الوضع االقتصادي واغزة تقرير: الحصار على قطاع 
كشف تقرير أممي أن الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، رفع من سوء الوضع : غزة

األونروا، وأصدرت  االقتصادي واالجتماعي والكآبة النفسية االجتماعية للكثير من سكان قطاع غزة.
وحسب  .147اإلصدار رقم  –الثالثاء تقريرها الدوري تحت عنوان "الوضع الطارئ في قطاع غزة 

التقرير، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى مستويات عالية جدًا كنتيجة مباشرة من تكرر 
امه العاشر الصراعات والقيود المتعاقبة على حركة األفراد والبضائع بفعل الحصار الذي يدخل في ع

لتغطية  اإلنسانيةمن السكان في قطاع غزة على المساعدات  %80حاليًا، واليوم، يعتمد أكثر من 
 االحتياجات األساسية مثل الغذاء، والتعليم األساسي والرعاية الصحية األساسية أو حاجة اإليواء.

ت مرتبطة بإيجاد وتسعى "األونروا" إلى التخفيف من هذه الظروف القاسية من خالل عدة تدخال
، أوجدت األونروا 2016التوظيف، مثل برنامج خلق فرص العمل، ففي األربعة أشهر األولى من عام 

مليون دوالر  4.54مستفيدا عبر برنامج خلق فرص العمل حيث ضخ ذلك العدد  8387 فرص عمل لـ
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د عبر برنامج خلق مستفي 32,000 ، أوجدت "األونروا" فرص عمل لـ2015وفي عام  في اقتصاد غزة.
مليون دوالر في اقتصاد غزة، ويعتبر ذلك أكبر زيادة منذ  27.1فرص العمل وضخ ذلك ما مجموعه 

فرصة عمل ضخت  10913حيث وفر في ذلك العام  2001إطالق برنامج خلق فرص العمل في عام 
 مليون دوالر في السوق المحلي. 7.9ما مجموعه 

 14/6/2016، ينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسط
 

 مليون دوالر حجم التمويل الالزم لتغطية كلفة اإليواء المؤقت في قطاع غزة 150"اإلسكان": 
اإلسكان في غزة ناجي سرحان أن قيمة التمويل المطلوب أكد وكيل وزارة األشغال العامة و  حامد جاد:

مليون دوالر، الفتًا  150توفيره لإليواء المؤقت كبدل إيجار أو وحدات سكنية مؤقتة "كرفانات" يتطلب 
ولفت سرحان إلى أن برنامج إصالح األضرار  مليون دوالر. 60إلى أن ما هو متوفر فعليًا يبلغ 

مليون دوالر، مشيرًا  156مليون دوالر وما يتوفر منها فقط هو  340يمة الجزئية يحتاج إلى تمويل بق
في هذا السياق إلى أن عملية اإلعمار تسير ببطء شديد نتيجة لجملة من األسباب أبرزها عدم استيفاء 
بعض الدول والجهات المانحة دفع األموال التي تعهدوا بها إضافة إلى األسباب المتعلقة بآلية إدخال 

دارة للحصار.اإلسم  نت التي وصفها بآلية تقنين وا 
ه سرحان خالل لقاء نظمته وزارة اإلعالم في مقرها بمدينة غزة، أمس، إلى حجم األضرار التي ونوَّ 

ألف وحدة سكنية مدمرة كليًا،  11خلفتها الحرب األخيرة على غزة موضحًا أن الضرر يتمثل في 
 ضرر الذي لحق بها ما بين جزئي وبليغ وطفيف.ألف وحدة تباين مستوى ال 175باإلضافة إلى 

ألف أسرة ممن دمرت منازلها تعيش في البيوت المتنقلة "الكرفانات" أو  17وبين أنه ما زال هناك نحو 
وقال سرحان: "تم البدء بإعادة اإلعمار ولدينا تعهدات بتمويل  على أنقاض بيوتهم أو لدى أقاربهم.
وحدة سكنية والباقي تحت  2600سكنية، وما تم البدء فيه هو بناء ما يقرب من ستة آالف وحدة 

اإلجراء"، معربًا عن أمله في التزام المانحين باإليفاء باألموال التي تعهدوا بها وأن يتم خالل العامين 
  المقبلين إنهاء عملية إعادة اإلعمار للبيوت المدمرة خالل الحرب األخيرة على غزة.

كافة المخططات والترتيبات اللوجستية إلعادة إعمار منازل المواطنين،  وأشار إلى أن لدى وزارته
معتبرًا أن مواصلة إدخال األسمنت وفق ما عليه الحال هذه الكمية لن يحل أزمة اإلعمار والسكن 

ألف طن للمباني  240ألف طن إلعادة اإلعمار، باإلضافة إلى  220سيما وأن قطاع غزة يحتاج إلى 
حديثًا حيث أن ما يتم إدخاله إلى القطاع يوميًا يقدر بنحو ثالثة آالف طن فقط لمباني  التي يتم بناؤها

 المواطنين والمؤسسات الدولية والمشاريع الخاصة.
من جهته، أشار المتحدث باسم وكالة الغوث "أونروا" عدنان أبو حسنة إلى أن أونروا استطاعت أن  

لف بيت لم تقدم لهم أي مساعدات منوهًا إلى طبيعة أ 54ألف بيت، فيما تبقى  70تقدم الدعم لـ
ن أن أونروا وبيَّ  المشاكل والمعيقات التي تواجه أونروا في قضية اإلعمار وفي مقدمتها نقص التمويل.



 التداعيات __________________________________________________________________

 97       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

من أموال التعهدات، باإلضافة إلى المشكلة األساسية وهي إدخال مواد  %30لم تحصل إال على 
 من جهة والتمويل من جهة أخرى.البناء الذي أعاق عملية اإلعمار 

 16/6/2016، األيام، رام هللا

 

 ألصحاب المنازل المدمرة وتطلق مناشدة عاجلة للمانحين مالياً  األونروا تقدم دعماً 
مليون دوالر  1.59أعلنت وكالة "األونروا" أنها ستبدأ في توزيع ما يزيد عن "القدس العربي":  –غزة 

أمريكي من التمويل المتاح، على أصحاب المنازل التي دمرت خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 
ألف دوالر أمريكي خصصت منها للمساعدات النقدية  400. وذكرت أن 2013قطاع غزة صيف عام 

ألف دوالر، الستخدامها من  400يجار، في حين خصص إلعادة اإلعمار أكثر من المؤقتة لبدل اإل
ألف دوالر، الستخدامها في عمليات  850قبل أصحاب المنازل المدمرة. ويشمل المبلغ كذلك أكثر من 

 إصالح للمساكن التي دمرت جزئيا في تلك الحرب.
عائلة الجئة في مختلف أنحاء قطاع  748وقالت "األونروا"، إن هذه األموال ستصل إلى ما مجموعه 

 غزة مما سيمكنها من الحصول على المساعدة.
ألف  14، دمرت قوات االحتالل أكثر من 2014وفي الحرب األخيرة على قطاع غزة في صيف عام 

 ألف منزل بشكل جزئي. 60منزل ومنشأة بشكل كامل، عالوة على تدمير أكثر من 
" بما يشمل دعم إعادة إصالح المنازل وا عادة البناء وحلول الطارئ وأوضحت "األونروا" أن "اإليواء

اإليواء المؤقت، يعتبر ضمن أولوياتها القصوى. وأكدت التزامها بدعم العائالت المتضررة، مع أن ذلك 
 يتطلب تمويال جديدا لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية لإليواء.

مليون دوالر لدعم برنامج "األونروا" لإليواء الطارئ، وذلك  247تم التعهد بمبلغ وذكرت أنه بعد الحرب 
مليون  473مليون دوالرا تحتاجها الوكالة الدولية لذات البرنامج مما يترك عجزًا مقداره  720من أصل 

ديم وناشدت المانحين اإلسهام بشكل عاجل وسخاء لبرنامجها لـ "اإليواء الطارئ" من أجل تق دوالر.
عادة بناء المساكن المتضررة للنازحين  بدل اإليجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصالحات وا 

 الفلسطينيين من الالجئين في قطاع غزة.
 18/6/2016، القدس العربي، لندن

 

 في مخيمات الضفة الغربية اإللكترونيةالبطاقة  بتوزيعتبدأ  األونروا
"أونروا"، بدأت بتوزيع البطاقة  قالت مصادر فلسطينية إن: إيهاب العيسى، محمد منى -نابلس 

"الشؤون" في مخيمات الضفة الغربية المحتلة، بعد التوصل لورقة تفاهمات نهائية مع  اإللكترونية
 لتابعة لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، حول نقاط الخالف بين الجانبْين."دائرة شؤون الالجئين" ا

 18/6/2016، قدس برس
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 عائلة الجئة من غزة تتلقى دفعات بدل اإليجار 6,843 :األونروا

مليون دوالر أمريكي، وذلك عن الربع  4.3نيتها توزيع ما يزيد عن غزة: أعلنت وكالة "األونروا"، 
وأشارت  ، كمساعدات نقدية مؤقتة لإليواء )الدفعات المالية بدل اإليجار(.2016الثاني من العام 

عائلة الجئة  6,843"األونروا" في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أنها ستصل األموال إلى ما مجموعة 
 قطاع غزة، والتي ستتمكن من الحصول على المساعدة األسبوع المقبل.  في مختلف أنحاء

عادة البناء وحلول اإليواء المؤقت، ضمن  ويعّد اإليواء الطارئ، بما يشمل دعم إعادة إصالح المنازل وا 
أولويات "األونروا" القصوى، حيث تبقى "األونروا" ملتزمة بدعم العائالت المتضررة، مع أن ذلك 

 يل جديد لمواصلة تقديم المساعدات، ضمن برنامج المساعدات النقدية لإليواء.يتطلب تمو 
 14/7/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 

 مخيم نهر البارد: المعاناة تتضاعف.. وأزمات صحية مستجدة
إبراهيم: تسع سنوات مرت على "نكبة" مخيم نهر البارد، وال يزال سكانه المشردون داخله  عمر

وخارجه، ينتظرون تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة إعمار ما دمرته المواجهات المسلحة التي كان شهدها 
المستويات  بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح اإلسالم"، في ظل تفاقم المعاناة على 2007في العام 

كافة، وصوال إلى الوضع البيئي والصحي الناتج عن تراكم النفايات من جهة وتلوث مياه الشفة من 
 جهة ثانية.

تضاعفت األعباء الملقاة على الالجئين طوال السنوات التسع الماضية، خصوصا في ضوء سلسلة 
والعينية والصحية، لتزيد من  اإلجراءات التي اتخذتها "األونروا" وقضت بتقليص المساعدات المالية

 معاناة آالف العائالت ومنها المهجرة قسرا من منازلها بسبب عدم االنتهاء من عملية اإلعمار.
كان من المفترض أن تنتهي ورشة إعمار المخيم قبل خمس سنوات، لتشمل المخيم القديم الذي جرى 

من األهالي  %40"، عاد إليها ما نسبته تقسيمه إلى ثماني "رزم" لم ينفذ من إعمارها سوى أربع "رزم
في منازل اإليواء المؤقت أو داخل شقق مستأجرة، وقد شملها قرار تقليص  %60في حين ال يزال 

عائلة بدل اإليجار وهو عبارة عن  1886دفع لنحو "األونروا" للمساعدات منذ عشرة أشهر، إذ لم يعد يُ 
 تحمل أعباء النزوح من منازلها لحين عودتهم إليها. دوالرا أمريكيا لكل عائلة لمساعدتها في 150

ويمكن القول إن أبناء المخيم الذين سلموا باألمر الواقع انطالقا من تجارب سلبية سابقة مع "األونروا" 
والمجتمع الدولي، لم يبق أمامهم من خيار سوى إعالء الصوت، وهذا اضعف اإليمان بالنسبة لهم، 

هم المطلبية والتي أضيف إليها المسائل الخدماتية، ومنها قضية مكب النفايات وعليه فقد واصلوا تحركات
في المخيم والذي تم استحداثه على مقربة من جبانة المخيم بشكل عشوائي وغير مدروس، حيث يعتمد 
الحرق بدال من الطمر وما يتسبب ذلك من مشكالت صحية، دفعت األهالي إلى االعتراض على الحرق 
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حين أكدت مصادر "األونروا" أن عملية جمع النفايات والتخلص منها تواجه مشكلة عدم ووقفه، في 
 وجود آليات كافية لنقلها إلى مكب طرابلس ما يضطرها إلى حرقها في هذه المنطقة.

 19/7/2016السفير، بيروت، 
 

 قتامةووضع الشباب أكثر  : البطالة في غزة األعلى في العالم والظروف قاسية جداً األونروا
أن األوضاع االجتماعية االقتصادية في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ  األونروا غزة: أعلنت

ألعلى على مستوى العالم، وأن عشر سنوات باتت "قاسية للغاية"، وأن معدالت البطالة أصبحت ا
 القيود المفروضة على السكان والبضائع ال تزال مستمرة.

األونروا أن إيجاد عمل في قطاع غزة  وفي أحدث تقرير حول الحالة العامة في قطاع غزة، أكدت
 "ليس بالمشروع السهل"، الفتا إلى أن األوضاع االجتماعية واالقتصادية هناك "قاسية للغاية".

رت الوكالة إلى أن معدالت البطالة في غزة تعتبر واحدة من أعلى المعدالت في العالم. وذكرت وأشا
وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة  2016أنه في الربع األول من عام 

 للنساء، والوضع بالنسبة للشباب "أكثر قتامة". %62.6لرجال و %41.2يقف عند 
الجديد أن حصول الشباب على فرصة عمل إلعالة أسرهم "يعتبر حلما بعيد المنال".  وأكد التقرير

في  %80وقالت إن هذا األمر ينطبق بشكل خاص على الفتيات، الذي سجل معدل البطالة بينهن بـ
 .2016الربع األول من عام 

 10/8/2016، لندن، القدس العربي 
 

 تحذر والوكالةقدس وتطبق سياسة "العصيان اإلداري" اتحادات موظفي األونروا تغلق مقار غزة وال
أشرف الهور: نفذ اتحاد الموظفين العاملين في وكالة "األونروا" ثاني فعالياته االحتجاجية،  –غزة 

المقار الرئيسة لهذه المنظمة في مدينتي غزة والقدس، احتجاجا على سياسة تقليص الخدمات وأغلق 
المتبعة منذ فترة التي تستهدف الموظفين العاملين في هذه المنظمة الدولية، والالجئين في جميع 

غزة والضفة، األردن وسورية ولبنان، في الوقت الذي  إلىمناطق العمليات الخمس، وهي إضافة 
وحذرت برد قاس يشمل  ذرت فيه المنظمة الدولية من الوصول إلى مرحلة "اإلضراب المفتوح".ح

 خصم رواتب المضربين.
ووقف موظفو "األونروا" أمام بوابة المقر الرئيسي غرب مدينة غزة، وحالوا دون أي حركة مرور من 

لى المبنى الذي يضم إدارات تشرف على عمليات المنظمة الدولية في ال قطاع. ورفع هؤالء الفتات وا 
كتب عليها "خطوط الالجئين خط أحمر لن نسمح بتجاوزه"، و"تقليص الخدمات مؤامرة مباشرة على 

 الالجئين"، ووضعت الفتة كبيرة على بوابة "األونروا" كتب عليها كلمة "إضراب".
روا" في الضفة وجاءت خطوة إضراب يوم أمس بالتوافق والتنسيق بين اتحادات الموظفين في "األون

الغربية وقطاع غزة، وبدعم من الفصائل واللجان الشعبية لالجئين. ودعا اتحاد الموظفين في غزة 
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رئاسة "األونروا" لتحمل مسؤولياتها، وتنفيذ واجبها في الحصول على التمويل الالزم ألداء واجباتها 
 تجاه الالجئين.

في بيان صحافي من تحول هذه الفعاليات لـ  الناطق الرسمي باسم "األونروا" سامي مشعشع، وحذر
"إضراب مفتوح"، وأكد أنه وقتها سيؤثر "تأثيرا سلبيا كبيرا" على الالجئين أنفسهم وتشكل عقابا جماعيا 

وأكد أن إضراب أمس ال يمنع "األونروا" من تقديم خدماتها والسماح لمن يريد من العاملين  ضدهم.
خطوات قادمة قد تتخذها "األونروا" ضد المضربين، وقال إن  الوصول إلى أماكن عملهم. وحذر من

المنظمة الدولية من حقها تطبيق مبدأ "ال عمل ال أجر" الذي تم تطبيقه في اإلضرابات الماضية التي 
مشعشع عن أسف "األونروا" حول ما يتم نشره من قبل بعض ممثلي االتحاد  وأعرب نفذتها االتحادات.

وقال إن ما يذكر  عن أن إدارة الوكالة تخطط لتقليص خدماتها في المناطق.من "معلومات مغلوطة" 
هو "ادعاء غير صحيح ومغرض"، داعيا اتحاد العاملين في الضفة وغزة إلى "الحوار كما هو الحال 
مع األقاليم األخرى". وطالب كذلك بتحكيم "لغة التفاهم" في الوقت الذي تمر فيه قضية الالجئين 

 مرحلة صعبة للغاية.والوكالة في 

 6/10/2016، القدس العربي، لندن
 

 ل باألرقام آخر مستجدات اإليواء في قطاع غزةيفصِّّ  ألونروال تقرير
ووفق التقرير، تمكنت  في قطاع غزة. واءاإلياألونروا باألرقام آخر مستجدات  وكالةفّصل تقرير ل :غزة

إلعادة  مليون دوالر 1.6مليون دوالر أمريكي على النحو التالي،  3.3"األونروا" من توزيع أكثر من 
ألعمال إصالحات األضرار البالغة. حيث سيصل التمويل إلى ما  مليون دوالر 1.7اإلعمار، و
ع غزة، وستتمكن العائالت من استالم هذه عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطا 588مجموعه 

 الدفعات النقدية هذا األسبوع.
، أورد التقرير أنه منذ البدء في 2016سبتمبر  29وفي نظرة عامة على الدفعات الموزعة حتى 

، قامت "األونروا" بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمتها 2014استجابتها الطارئة لحاجة اإليواء لعام 
دوالر )وذلك ال يشمل نفقات دعم البرامج( ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت  مليون 212.1

 .2014مساكنهم للهدم والدمار خالل صراع صيف عام 
مسكنا متضررا لالجئين الفلسطينيين جراء الصراع في عام  142,071ووّثق تقييم "األونروا" للمساكن 

صنفت  منزل 3,700وأضرار بالغة،  منزال 5,417ومدمرة كليًا،  9,117، ُصنف منها حوالي 2014
 خفيفة. بأضرار123,837وكضرر بالغ جدًا، 

عائلة الجئة لم تستلم أي دفعات  60,150، فإن أكثر من 29/9/2016وقال التقرير األممي إنه حتى 
حات من أجل إجراء أعمال إصالح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصال

ن مليون دوالر(.  67.9 عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء اإلصالحات لمساكنها  3,195وا 
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ن  28.7المتضررة بأضرار بالغة جدًا )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات   عائلة 918مليون دوالر(. وا 
ا المتضررة بشكل بالغ )التكلفة لم تتسلم أيضًا الدفعات المالية من أجل القيام بإصالحات لمساكنه

مليون دوالر(. ومن ذلك، قامت األونروا بتجهيز أوراق أكثر من  8.2التقديرية اإلجمالية لإلصالحات 
عائلة تعرضت منازلها لألضرار، ومن الممكن أن تستلم تلك العائالت الدفعات النقدية  56,900

 في حال توفر األموال.)الدفعة النقدية األولى والثانية( الالزمة لإلصالح 
 10/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 يحّمل "إسرائيل" مسؤولية "انهيار" وشيك لالقتصاد الفلسطيني لألونرواتقرير 
إن تقريرًا أعّدته أمانة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، كشف عن  قالت وكالة" أونروا" األناضول:

 "تشويه" االقتصاد الفلسطيني، محّماًل إسرائيل المسؤولية عن وضع االقتصاد "على حافة االنهيار".
وقالت الوكالة األممية، في تقرير نشر مساء االثنين، إّن التقرير التفصيلي سُيعرض في الجمعية 

وأكدت "أونروا" أن االحتالل اإلسرائيلي  ية لألمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.العموم
 تحّول ":وتابعت لألراضي الفلسطينية تسّبب بتكلفة اقتصادية باهظة على الشعب الفلسطيني.

االقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على 
ة االنهيار االقتصادي واإلنساني، حيث ُيحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والمياه حاف

وبحسب "أونروا" اّتهم تقرير  وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما ُتصادر أو ُتدمر".
ضائع، والقضاء األمم المتحدة السياسات اإلسرائيلية بفرض القيود المشددة على حركة األفراد والب

 ، إلى جانب فقدان األرض والمياه والموارد الطبيعية.اإلنتاجيةوالتدمير الممنهج للمنشآت 
 4/10/2016، ، لندنالقدس العربي

 

 وظـيـفـة عـاجلـة 1,000بـتجـمـيـد تـعـيـيـن  األونروااتحاد الموظفين يتهم 
وظيفة عاجلة  1,000اتهم اتحاد الموظفين العرب في األونروا إدارة األونروا بتجميد تعيين  حسن جبر:

وقالت آمال  يحتاجها المواطنون في غزة تحت مبررات األزمة المالية التي تعصف بالوكالة الدولية.
األونروا: إن إدارة األونروا ترفض االستجابة لمطالب قدمها البطش نائب مدير اتحاد الموظفين في 

 1,000االتحاد خالل الحوار الذي جرى بين الطرفين خالل الفترة الماضية ومن ضمنها قضية توظيف 
وأكدت البطش لـ "األيام" أن إدارة األونروا وبعد فشل الحوار األخير معها لم  موظف في األونروا.
تح الحوار مع الموظفين من أجل دراسة مطالبهم واالستجابة لها، مشيرة إلى تحاول إطالقًا إعادة ف

وقالت: إن نقاط الخالف ما زالت مع إدارة  استعداد االتحاد للحوار مع اإلدارة في أي وقت تريده.
األونروا، كما هي، خاصة فيما يتعلق باالستجابة لزيادة الموظفين، حسب المسح الذي تم إجراؤه، الفتة 

 إن إدارة األونروا رفضت تشكيل لجنة محايدة إلنهاء الموضوع المتعلق بالمسح. إلى
 28/10/2016األيام، رام هللا، 
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 في المدارس شرعون في "العصيان اإلداري" ويعلقون العمل جزئياً موظفو األونروا في الضفة وغزة يَ 
شرع موظفو األونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تنفيذ أولى خطوات "العصيان اإلداري" ضد 
هذه المنظمة الدولية، وأضرب العاملون في قطاع التعليم عن العمل في كافة المنشآت لمدة ساعتين، 

مقدمة لقطاعات الالجئين، وعدم حصولهم على حقوقهم الوظيفية لسياسة تقليص الخدمات ال رفضاً 
 بشكل كامل.

ضمن خطة االتحادات الهادفة في حال عدم تراجع  ،يوم أمس ،وجاء التوقف عن العمل الجزئي
ي مرحلة "العصيان اإلداري". ومن المقرر أن تشهد فاألونروا عن سياسة تقليص الخدمات للدخول 

إضرابات واحتجاجات  ،والمتمثلة بالصحة والخدمات االجتماعية ،ألونروالبعة باقي قطاعات العمل التا
 مماثلة في األيام المقبلة، وذلك وفق قرارات اتحادات الموظفين في الضفة وغزة.

 4/11/2016، لندن، القدس العربي
 

 في قطاع غزة واإلعماريفصل باألرقام آخر تطورات اإليواء  ألونروالتقرير 
 في قطاع غزة. واإلعمارفّصلت وكالة "األونروا"، يوم االثنين، باألرقام آخر تطورات اإليواء : غزة

 مليون دوالر وذلك كمساعدات بدل 4.5وجاء في تقرير لها بالخصوص، تقوم "األونروا" بدفع حوالي 
، وستصل األموال 2016اإليجار للربع الثالث من العام الحالي لتغطية األشهر من يوليو إلى سبتمبر 

عائلة الجئة من مختلف مناطق قطاع غزة، وبذلك، تمكنت األونروا من دفع  6500لحوالي 
 المساعدات بدل اإليجار المؤقت للربع الثالث من العام لجميع العائالت الالجئة المستحقة.

حيث سيصل التمويل  ،مليون دوالر أمريكي 1.46ورد أن "األونروا"، تمكنت من توزيع ما يزيد عن وأ
عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وستتمكن العائالت من استالم  299إلى ما مجموعه 

فقد تمكنت  إعادة اإلعمار، –وعن الفجوات التمويلية واالحتياجات  هذه الدفعات النقدية هذا األسبوع.
مسكن مدمر بشكل كلي، وال يكمن العائق األكبر  1900"األونروا" من تأمين التمويل إلعادة إعمار 

إلعادة إعمار المساكن. فقد تم تأجيل إعادة إعمار المساكن بسبب التأجيالت الداخلية في االتفاق على 
إلى مسألة ومتطلبات التوثيق  آلية إدخال مواد البناء تحت مظلة آلية إعادة إعمار غزة، باإلضافة

تمام تصاميم  المعقدة والمتعلقة بإثبات ملكية األرض والحصول على تراخيص البناء من البلدية وا 
 البناء، فضاًل عن نقص التمويل على المدى البعيد.

 7/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ونروا تكشف عن فجوات ماليةعمليات إعمار غزة تواجه تحديات كبيرة واأل 
غزة ـ أشرف الهور: أكد تقرير جديد أصدرته وكالة "األونروا"، استمرار الفجوات المالية الكبيرة، في 

ئيل في الحرب األخيرة على قطاع غزة صيف تمويل عمليات إعادة إعمار المنازل التي دمرتها إسرا
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، وقالت إنه منذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة اإليواء وزعت مساعدات مالية تجاوزت 2014عام 
 مليون دوالر، ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت بيوتهم للدمار. 213,7

العربي" نسخة منه أنها تدفع وأعلنت في تقرير مفصل حول وضع اإلعمار في غزة وصلت القدس 
مليون دوالر كمساعدات بدل اإليجار للربع الثالث من العام الحالي، لتغطية األشهر من  4.5حوالي 

 6,500وقالت الوكالة إن هذه األموال ستصل لحوالي  يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين.
مليون  1.46تمكنت من توزيع ما يزيد عن عائلة الجئة من مختلف مناطق قطاع غزة، الفتا إلى أنها 

دوالر( ألعمال إصالحات 464,200 دوالر أمريكي على النحو التالي، )مليون دوالر إلعادة اإلعمار، و
عائلة الجئة في  299األضرار البالغة(. وأضافت أن هذه األموال الجديدة ستصل إلى ما مجموعه

 من استالم هذه الدفعات النقدية هذا األسبوع.أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وستتمكن العائالت 
 9/11/2016، القدس العربي، لندن

 

 أمام مقر الوكالة األممية في غزة يتظاهرون األونرواموظفو 
مس، أمام مقر رئاسة الوكالة في مدينة غزة، ، أاألونرواتظاهر اآلالف من موظفي : رائد الفي - غزة

 .لمطالبة إدارة الوكالة األممية باالستجابة لمطالبهم المتعلقة بسياسة األجور وتعيينات الموظفين
وقال رئيس اتحاد الموظفين سهيل الهندي، خالل التظاهرة، إن على إدارة "أونروا" أن تستجيب 

من المفاوضات بين االتحاد و"أونروا" ذهبت أدراج  لمطالب الموظفين، خصوصًا بعد ثالثة أشهر
الرياح. وأعلن الهندي عن سلسلة من الفعاليات خالل األيام المقبلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع 

 .غزة، حتى تستجيب "أونروا" لمطالب موظفيها
 15/11/2016الخليج، الشارقة 

 

 دمراً م األونروا تؤكد أن الحصار اإلسرائيلي خّلف أثراً 
أمريكا" قدمت تبرعا جديدا، قيمته مليونا  -غزة: أعلنت وكالة "األونروا" أن منظمة "اإلغاثة اإلسالمية 

على سكان دوالر، لتزويد األسر الفقيرة بالسلع الغذائية. وذكرت أن الحصار اإلسرائيلي المفروض 
القطاع، خلف "أثرا مدمرا" على الحياة االجتماعية واالقتصادية. وقالت في بيان لها إنه بفضل الدعم 

أمريكا" بمبلغ مليوني دوالر أمريكي، تمكنت من توزيع المساعدات  –الكريم من "اإلغاثة اإلسالمية 
وذكرت أن عملية توزيع  زة.فرد يعيشون في قطاع غ 38,000أسرة تضم أكثر من  6,933الغذائية على 

المساعدات الغذائية الطارئة بدأت في شهر يوليو/ تموز الماضي، وستستمر حتى شهر ديسمبر/ 
وأشارت األونروا أن الحصار اإلسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلف "أثرا  كانون األول المقبل.

 ن في القطاع.مدمرا" على الحياة االجتماعية واالقتصادية لمليوني مواطن يقطنو 
من المسجلين  %70وقالت المنظمة الدولية التي تقدم خدماتها لالجئين الفلسطينيين إنها قدمت لـ 

الجئ في غزة، وأن هذا العدد  80,000 لحوالي، مساعدات غذائية 2000كالجئين فلسطينيين في عام 
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الجئ في غزة  930,000وأوضحت أن أكثر من الجئ في هذا الوقت. 930,000ارتفع إلى أكثر من 
الجئ منهم يعانون من "الفقر المدقع"،  98,000 حوالي، وأن 2016بحاجة المساعدة الغذائية في عام 

وقالت إن التخفيف  الفتة إلى أنه سيتم تقديم المساعدة لهم من خالل برامج التنمية البشرية األساسية.
عانون من انعدام "األمن الغذائي" يعد من الفقر وتحسين مستوى األمن الغذائي بين الالجئين الذين ي

 الرئيسية لها، والرامية لتحقيق مستوى معيشي الئق لالجئي فلسطين. االستراتيجيةأحد األهداف 
 18/11/2016، القدس العربي، لندن

 

 اإلسرائيلي الحصار ظل في يتعافى لن غزة اقتصاداألونروا: 
 النمو فترات بين ما كبيرة، تقلبات إلى الصراع بعد ما فترة في تعرض غزة اقتصاد أن األونروا أكدت
 القيود رفعت حال في إال يحصل أن يمكن ال الغزي االقتصاد تعافي أن على وشددت الكساد، وفترات

 عن ناتجا يكن لم" االقتصاد في النمو أن دتؤك تحليالتها أن إلى وأشارت .السكان عن والحصار
 بشكل اعتمدت والتي المدمرة، التحتية البنى بناء إعادة في مرتبطاً  كان وأنه ،"اإلنتاج قدرات في تحسن
 .المانحين ومساعدات منح وتدفقات الخام المواد استيراد مثل الخارجية العوامل على كبير

 والقيود الحصار بسبب غزة في األوضاع انهيار من حذرت طالما التي الدولية المنظمة وشددت
 يمكن ال" غزة القتصاد المستدام التعافي أن على سنوات، عشر منذ السكان على المفروضة اإلسرائيلية

 األفراد حركة على إعاقات وجود بدون تنمو أن والتجارة اإلنتاجية للقطاعات ُسمح إذا إال يتحقق أن
 األشهر في أنه لها، جديد تقرير في" األونروا" وذكرت ".غزة من خروجال أو بالدخول سواء والبضائع
 نشاط خنق" إلى ذلك أدى حيث والبضائع األفراد حركة على التشديد من مزيدا إسرائيل فرضت الماضية،
 الشركات فإن تقرير األونروا الجديد، وبحسب ".عام بشكل االقتصاد في أضرارا وألحق الخاص القطاع
 .200 نحو إلى تقليصها تم قد غزة إلى باالستيراد لها المسموح شركة 5,000 عددها يتجاوز التي

 10/12/2016العربي، لندن،  القدس
 

 المدمرة لمساكنها اإلصالحات ألعمال األونروا من دعماً  تتلقى عائلة 651: غزة
 للمساكن اإلصالحات أعمال على دوالر مليون 3.2 توزيع تنوي إنها االثنين، يوم األونروا، قالت

 651 مجموعه ما إلى األموال وستصل. غزة قطاع في( للسكن الصالحة غير) بالغ بشكل المتضررة
 عبر المساعدة ىعل الحصول من العائالت وستتمكن غزة، قطاع أنحاء مختلف من الجئة عائلة
 .األسبوع هذا المحلية البنوك
 اإليواء وحلول البناء وا عادة المساكن إلصالح دعم من يشمل بما الطارئ، اإليواء أن إلى وأشارت
من  رغمبال المتضررة، العائالت بدعم ملتزمة تبقى حيث األونروا، لدى قصوى أولوية يعتبر المؤقتة،

 .لإليواء النقدية المساعدات ببرنامج العمل لمواصلة جديدا تمويال يتطلب ذلك أن
 26/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 العامة البطالة معدالت إليه ُتشير مما أسوأ غزة قطاع في العمل سوق: دولي تقرير
 وضع أن االثنين، مساء، يوم لها تقرير في جاءت التي الداخلية،" األونروا" وتحليالت بيانات أظهرت
 .العامة البطالة معدالت إليه ُتشير مما أسوأ غزة قطاع في العمل سوق

 دالتمع إليه ُتشير مما أسوأ غزة في العمل سوق وضع أن الداخلية األونروا وتحليالت بيانات وتظهر
 العمل؛ مشاركة معدل انخفاض: االعتبار في التالية العوامل أخذت ما إذا العامة، وخصوصاً  البطالة
 فئة تحت يصنفون جزئي بدوام العاملين العمل؛ عن العاطلين ضمن مشمولين غير محبطين عمال

 .األجور وانخفاض البطالة مدة طول المنتشر، رسمي الغير العمل العاملين؛
 الربع في وازدادت العالم، في البطالة معدالت أعلى من غزة تعاني الدولي، البنك ماتمعلو  وبحسب
 لإلحصاء المركزي الجهاز من الواردة المعلومات بينت حين في ،%43.2 إلى 2016 عام من الثالث

 ومع العمل، سوق إلى عامل 17,000 العام هذا من الثالث الربع في انه دخل ،(PCBS) الفلسطيني
 %55 أن الدولي البنك بيانات وأظهرت. التوظيف فرص على %17 من أقل إال منهم يحصل مل ذلك
 انخفاض حيث من معدل رابع يعتبر ما وهو اقتصاديًا، ناشطين غير هم غزة في السكان تعداد من

 ال األمر فإن ذلك ومع المنخفضة، البطالة بمعدالت المنخفضة المشاركة وترتبط. عالمياً  المشاركة
 عمال" على للبطالة الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز تعريف يشمل ال أيضًا،. غزة على بقينط

 .لهم عمل فرص يوجد ال أنه اعتقادهم بسبب العمل سوق خارج العمال أي ،"محبطين
. 2016 لعام الثالث الربع في %49 إلى وصلت غزة في البطالة فإن للبطالة، العادي التعريف وبحسب
 األسبوع في ساعة لو حتى يعمل من أن الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز يعتبر ذلك، إلى إضافة
 .العمل عن عاطلين أنهم صنفوايُ  وال العاملين فئة في يصنف
 الغذائي، األمن وانعدام للفقر عرضة يكونوا أن الممكن من وظائف لديهم الذين أولئك حتى وأخيرًا،
 األجور أن المركزي الجهاز به أفاد ما وهذا األجور، وركود يتدن مع األسعار ارتفاع تُقترن حيث

 .2015 إلى 2006 عام من %30 بنسبة انخفضت
 26/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 

 اجتماعية واقتصادية صعبة جراء استمرار االحتالل األونروا: الالجئون يعيشون ظروفاً 
في الضفة الغربية وقطاع غزة سكوت اندرسون، وبو  األونرواقال مديرا عمليات وكالة : بيت لحم

الفلسطينية المحتلة يعانون جراء استمرار  األراضي أرجاءسشوك، إن الالجئين الفلسطينيين في 
 .سرائيلياإلاالحتالل 

وجاءت أقوال اندرسون، وسشوك خالل مؤتمر صحفي مشترك، عقد اليوم الثالثاء، في مدرسة بنات 
مليون دوالر من أجل التدخالت الطارئة في  813مناشدتين بقيمة  إطالقفيه عن  أعلناعايدة، 

 في سورية. اإلقليمية واألزمةاألراضي الفلسطينية المحتلة 
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يزداد خطورة، وال يزال الالجئون يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية وأوضح اندرسون أن الوضع 
وأضاف أن هذه الظروف تشمل  صعبة جراء السياسات والممارسات المرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي.

االرتفاع األخير في عدد حاالت هدم المنازل، عالوة على القيود المفروضة على حركة التنقل، وانعدام 
 الذي يتضرر منه على وجه الخصوص من يعيشون في مخيمات الالجئين. األمن الغذائي،

شخص،  1600عمليات هدم لمنازل مواطنين ما نتج عنه تشريد  106شهد  2016وأشار إلى أن عام 
 الجئا داخل المخيمات ومحيطها. 31آخرين، بينهم  100آالف فلسطيني، وقتل  3جرح  إلى إضافة

عائلة  6750ن ونصف من الهجوم على قطاع غزة، ال تزال هناك من جانبه، قال سشوك: بعد سنتي
 عشرات اآلالف من المنازل. إصالحالعمل على  إكمالالجئة مشردة، وال يزال يتعين 

الجئ  4,875,500الجئ فلسطيني يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة، و 911,500وأضاف أن 
، وأن %43طالة بين صفوف الالجئين وصل إلى يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وان معدل الب

طفل يعانون  22,500مساكنها ومساعدات نقدية في المأوى، و إصالح إلىأسرة الجئة بحاجة  57,481
 دعم نفسي واجتماعي متخصص. إلىمن الصدمة النفسية وبحاجة 

 10/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

اإلنسانية  األونروامن الجئي فلسطين في سورية يعتمدون على مساعدة  %95األونروا: أكثر من 
 الطارئة

فلسطيني في سورية  الجئ 43,000قدرت وكالة "األونروا"، اليوم السبت، أن هنالك : القدس المحتلة
يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها أو محاصرة. وأن آخر مرة وصلت فيها مساعدة "األونروا" 

 .26/5/2016لالجئي فلسطين من اليرموك قد كانت في 
تجريد العديد من الجئي فلسطين من كرامتهم  األممية، إلىوأدى النزاع، وفق تقرير مصور للمنظمة 

من الجئي  %95دى إلى المزيد من تقليص اعتمادهم على الذات. وأن أكثر من حيث أن الفقر قد أ
، ستقوم 2017فلسطين في سورية يعتمدون على مساعدة األونروا اإلنسانية الطارئة. وأنه في عام 

 "األونروا" بتعزيز قدرتها على االستجابة للطوارئ الفجائية وذلك من خالل تقوية استعداداتها اإلنسانية.
الجئ فلسطيني من سورية فروا إلى خارج البالد، بمن في ذلك  120,000أكثر من  أن التقرير نوبي

. وأن العديدين من الجئي فلسطين من األردنإلى  16,000فروا إلى لبنان وحوالي  31,000حوالي 
سورية في لبنان واألردن قد تم دفعهم نحو عيش وجود مهمش ومحفوف بالمخاطر بسبب وضعهم 

 ني غير المؤكد.القانو 
العديدون منهم  –من الجئي فلسطين في سورية داخليا  %60وجاء في التقرير أنه مع نزوح أكثر من 

 نزحوا مرات متعددة، فإن المحافظة على التعليم بالنسبة لألطفال يمكن أن يكون أمرا صعبا.
 14/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مليون دوالر بدل إيجار مؤقت في قطاع غزة 3.4ع ما يزيد عن األونروا": توزي
مليون دوالر  3.4قالت وكالة "األونروا"، اليوم االثنين، إنها تمكنت من توزيع ما يزيد عن : غزة

لالجئين  2016( لتغطية الربع األخير من عام TSCAل اإليجار المؤقتة )ي كمساعدات بدأمريك
 الفلسطينيين الذين ما زالوا نازحين.

عائلة الجئة من مختلف مناطق  5,400وستصل األموال وفق تقرير خاص بالوضع الطارئ، لحوالي 
 المقبل. األسبوعقطاع غزة، وستتمكن العائالت من استالم هذه الدفعات النقدية 

وجاء في التقرير، إنه بهذه المساعدة تمكنت "األونروا" من دفع جميع مساعدات بدل اإليجار لعام 
 للعائالت الالجئة المستحقة، التي ما زالت نازحة في غزة. 2016

 16/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : قطاع غزة ما زال يعاني من أزمة إنسانيةاألونروا
غزة: قالت وكالة "األونروا"، إن قطاع غزة ما زال يعاني من أزمة إنسانية تسببت بها دوامات العنف 

 والدمار، وأزمات الوقود والمياه الخانقة والغياب الواضح ألية تحسينات اجتماعية أو اقتصادية.
الدولية عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن عدد الشاحنات المحملة  ونقلت المنظمة

 %58وهو ما يشكل زيادة بنسبة  2,137، كانت 2016بالبضائع التي خرجت من قطاع غزة، في عام 
 .2000من حجم الصادرات في عام  %14مقارنة مع العام الذي سبقه، إال أن هذا ال يشكل سوى 

ؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة "أوتشا"، فإن العوائد تبقى تشكل حوالي وبحسب مكتب تنسيق الش
، وهو العام الذي ُفرض فيه الحصار على قطاع غزة، ويبقى 2007نصف ما تم تسجيله في عام 

التعافي الحقيقي في القطاع الزراعي في غزة معرقال بسبب نظام الحصص على الكميات والنوعيات 
، السلطة القائمة باالحتالل، بتصديره إلى السوق اإلسرائيلية، وكذلك بسبب القيود الذي تسمح إسرائيل

المشددة على استيراد بعض المواد الزراعية المصنفة من قبل إسرائيل بأنها ضمن قائمة المواد مزدوجة 
جات االستخدام، مثل األسمدة واأللواح الخشبية واألنابيب الحديدية، إضافة إلى تأخير خروج المنت

الزراعية بسبب عمليات الفحص التي تأخذ وقتًا طوياًل على المعبر الوحيد للبضائع وهو معبر كرم أبو 
 سالم، جنوب قطاع غزة.

 30/1/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 غزة في كلي بشكل مدمراً  منزالً  172 إعمار إعادة من االنتهاء: األونروا
 ومن كلي، بشكل مدمرا منزال 172 إعمار إعادة من االنتهاء تم إنه: االثنين يوم ،"األونروا" وكالة قالت
 .غزة قطاع في متضررا منزال 2,029 لـ اإلصالحات أعمال
 خالل غزة، قطاع في الطارئ الوضع مستجدات بآخر خاص الدولية للمنظمة تقرير في ذلك جاء

 .2016 كانون األول/ ديسمبر في النشاطات
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 المدمرة المنزل لفئة األولى الدفعة صرف تم أنه التقرير أورد النقدية، الدفعات صرف يخص وفيما
 في( GRM) غزة إعمار إعادة آلية من موافقة على حصلوا والذين الجئة عائلة 240لـ كلي بشكل

 إعادة كمساعدات دوالر مليون 13.5 حوالي األونروا صرفت إجماالً  وأنه ،2016 كانون األول/ ديسمبر
صالحات إعمار  وألعمال. دوالرا 4,316,320: اإلعمار إلعادة: المبلغ وتضمن للمساكن، وا 

 .دوالرا 5,758,840: اإلصالحات
 6/2/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 

 ل آخر مستجدات اإليواء في قطاع غزةيفصِّّ  لألونروا يرتقر 
فصل تقرير لمنظمة )األونروا(، اليوم االثنين، آخر مستجدات اإليواء في قطاع غزة، ووضع : غزة

 دات المصروفة.التمويل للمساكن المدمرة كليا، ومخصصات المساع
الحاالت المنجزة"، أنه تم االنتهاء -2017وأورد التقرير، الذي جاء تحت عنوان "النشاطات في فبراير 

 منزال متضررا. 378منزال مدمرا بشكل كلي، واالنتهاء من أعمال اإلصالحات لـ 130من إعادة إعمار 
مليون  3.8وا" صرفت إجماال حوالي وفيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، جاء في التقرير إن "األونر 

مليون دوالر أعمال  2.1مليون دوالر إعادة إعمار، و 1.7دوالر كمساعدات لإليواء، وتضمن المبلغ: 
 إصالحات.

 6/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزةمليون دوالر لتوفير حلول اإلسكان لالجئين الفلسطينيين في  40اتفاقية بقيمة 
مجلس التعاون  غزة في( بصفته منسقًا لبرنامج إعادة إعمار IDBقام البنك اإلسالمي للتنمية ) :غزة

(، حيث UNRWAمع وكالة )مليون دوالر  40الخليجي بإعادة التوجيه والتوقيع على اتفاقية بقيمة 
وحدة سكنية في  1,000ستتضمن االتفاقية المعدلة أعمال إصالحات وا عادة إعمار لما ال يقل عن 

مختلف أنحاء قطاع غزة والتي تعرضت للضرر الجزئي أو الهدم الكلي خالل األعمال العدائية في 
 .2014عام 

قوله: "إّن هذه االتفاقية شهادة على الثقة ورحب مدير عمليات األونروا في غزة بوشاك باالتفاقية، ب
(، IDBوالشراكة المستمرة بين األونروا ومجلس التعاون الخليجي ُممثاًل بالبنك اإلسالمي للتنمية )

والذي أصبح أحد أكبر الداعمين الملتزمين لألونروا في غزة ولالجئين الفلسطينيين في توفير الموارد 
 مالئمة".لضمان حصول العائالت على مساكن 

وقال المسؤول األممي: وبدون توفر التمويل الكامل إلكمال حاالت المساكن المدمرة، تتوقع األونروا 
مليون دوالر لتمويل المساعدة النقدية المؤقتة للمساكن "بدل  15إلى  12حاجتها لمبلغ يتراوح ما بين 

 لنقدية المؤقتة للمساكن.عائلة مستحقة للمساعدة ا 5,900اإليجار"، حيث يوجد حاليًا حوالي 
 22/3/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عائلة مشردة في قطاع غزة 4,600: األونروا
شغيل الالجئين قال المستشار اإلعالمي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وت: نادية سعد الدين -ان عمَّ 

عائلة في قطاع غزة ما تزال مشردة بال  4,600الفلسطينيين "األونروا"، عدنان أبو حسنة، إن حوالي "
وأضاف أبو حسنة، لـ"الغد"  مأوى حتى اآلن، في ظل بطء عملية إعادة اإلعمار والعراقيل اإلسرائيلية".

ادة الناجمة عن الحصار اإلسرائيلي، من فلسطين المحتلة، إن "إعادة اإلعمار والضغوط النفسية الح
 المفروض منذ عقد من الزمان، يشكالن أبرز التحديات التي تواجه "األونروا" في غزة".

وقال إن "مئات اآلالف من الغزيين يعانون من صدمات نفسية وبعض المشاكل العقلية، وهي ضغوط 
الذي يدخل عامه الحادي عشر  غير مسبوقة بسبب الحصار"، البري والجوي والبحري على قطاع غزة

ولفت أبو حسنة إلى أهمية "فتح معبر رفح؛ إذ كلما طال مدد فتح المعبر،  .2017في حزيران )يونيو( 
كلما أدى إلى تخفيف حدة التوترات واألوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع". وقال إن "عملية 

مليون دوالر من المبلغ المتعهد به، عام  257إعادة اإلعمار تعد تحديًا ثقياًل"، حيث لم يصل سوى 
 فقط من قيمة إعادة اإلعمار. %30مليون دوالر، أي  720، والبالغ نحو 2014

 23/3/2017، الغد، عّمان
 

 غزة لألوضاع المعيشية في قطاع: صورة سوداوية قاتمة خبراء اقتصاديون
في ظل سخرية نابعة من ألم االحتالل والحصار والتهميش، رسم أكاديميون وخبراء اقتصاديون صورة 

 سوداودية لألوضاع المعيشية في القطاع، وقد تكون أكثر قتامة في المستقبل القريب.
ل نظمتها شبكة المنظمات وقال أستاذ االقتصاد في جامعة األزهر سمير أبو مدللة خالل ورشة عم

 األهلية أول من أمس، إن عدد الغزيين الالجئين الذين يتلقون مساعدات غذائية منتظمة من وكالة
أفراد متوسط عدد أفراد األسرة في  6ألف أسرة ) 25)أونروا( ارتفع إلى نحو مليون. وأضاف أن 

المتحدة، فيما تقدم وزارة الشؤون  القطاع( تتلقى مساعدات من برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم
 ألف أسرة أخرى. 80االجتماعية مساعدات مماثلة لنحو 

 21/4/2017الحياة، لندن، 
 

 : مليون الجئ في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائيةاألونروا
" األونرواعدنان أبو حسنة: إن عدد المستفيدين من برامج " لألونروا إلعالمياقال المستشار : غزة

مليون الجئ فلسطيني تقريبا، وأن تكرار الصراعات  إلىالذين يتلقون مساعدات غذائية منتظمة وصل 
إلى تقويض اقتصاد القطاع والذي يسجل أحد أعلى معدالت البطالة  أدتسنوات من الحصار  10و

، تمكن مكتب غزة 2016حسنة، في تصريح له يوم السبت "أنه في عام  أبو ضافوأ في العالم.
 4,600موظف مثبت، وأكثر من  14,700وظيفة، بما يشمل  27,700اإلقليمي من توفير أكثر من 



________________________________________________________________ ونروااألأزمة   

 110 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

فرصة عمل لعمال بناء بدوام كامل،  9,000حو نوظيفة بدوام كامل ضمن برنامج خلق فرص العمل و 
من قوة العمل العاملة في قطاع غزة،  %9.6ونروا الداخلية أن ذلك الرقم يمثل حيث تقّيم تحليالت األ

 ".%5.6وأن "األونروا" ساهمت في تخفيف نسبة البطالة بـ
 22/4/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 

 تحذر من تحول غزة لمكان غير صالح للعيش وتدق ناقوس الخطر األونروا
غزة: قالت وكالة "األونروا" إن أزمة الطاقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، من شأنها أن تزيد من 
نقص الخدمات العامة األساسية في غزة، وجعل القطاع الساحلي مكانًا "غير صالح للعيش"، في 

اإلنسانية في األمم المتحدة، من تدهور الخدمات األساسية التي  الوقت الذي حذر فيه منسق الشؤون
تقدم للسكان بصورة خطيرة وتوقفها خالل أيام، وأعلن عن تقديم منحة مالية، لشراء الوقود إلنقاذ 

وذكرت في تقرير جديد لها حول الوضع الطارئ في القطاع، أن  الخدمات األساسية في مشافي غزة.
أتي في سياق الصراعات المتكررة واالقتصاد المدمر بسبب الحصار المفروض هذه األزمة الجديدة ت

وأكدت أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في "زيادة اليأس وانعدام األمل" الذي  منذ عشر سنوات تقريبًا.
 يشعر به السكان المحليون، خاصة الشباب.

 29/4/2017القدس العربي، لندن، 
 

  في غزة مأساوي وبحاجة لحلول سياسية لتحسين ظروف الحياة الوضع :األونروامدير عمليات 
عبد الهادي عوكل: وصف مدير عمليات "األونروا" في قطاع غزة بو شاك، اليوم األربعاء،  –غزة 

أن األزمات التي يعيشها القطاع بحاجة إلى حلول سياسية  موضحاً اع بالمأساوية، األوضاع في القط
وعزا بو شاك خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر األونروا بغزة، تفاقم الوضع  لتحسين ظروف السكان.

 اإلنساني إلى أزمات الكهرباء والمياه، وتقليص رواتب الموظفين.
من سكان القطاع باتوا  %80األمم المتحدة سابقًا ذكرت أن وأشار إلى أن التقارير التي أصدرتها 

 يعتمدون، بسبب الفقر والبطالة، على المساعدات الدولية من أجل العيش.
من جهة أخرى، أوضح بو شاك أن استمرار توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن 

حيث يغرق القطاع في الظالم لياًل، األمر العمل بشكل كامل، أدخل القطاع في أزمة كهرباء جديدة، ب
 الذي يؤثر على حياة السكان وخاصة الطلبة بشكل رئيسي.

إلى أن أزمة الكهرباء انعكست سلبيًا على قطاعات أخرى، حيث أدت إلى ظهور أزمة النظر ولفت 
 في تلوث مياه البحر نظرًا لتحويل ضخ المياه العادمة غير المعالجة إلى البحر.

 17/5/2017، رام هللا، الجديدةالحياة 
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 ماليين دوالر 105بالذكرى العاشرة لمعارك "البارد": إعادة اإلعمار تحتاج إلى  األونروامدير 
ي لبنـان كالوديـو كـوردوني، فـي الـذكرى العاشـرة لمعـارك مخـيم نهـر البـارد، شدد المدير العام لألونروا ف

"المجتمع الـدولي علـى مضـاعفة الجهـود لسـد العجـز المتبقـي  على ضرورة إعادة إعمار المخيم، وحّض 
 ماليين دوالر أمريكي وهو أمر ضروري الستكمال المشروع". 105بقيمة 

ات طوال مضت على اندالع القتـال فـي مخـيم نهـر البـارد وقال كوردوني في بيان للمناسبة: "عشر سنو 
الجـئ.  27,000كتلة ركام ونزح  إلى. وبعد ثالثة أشهر تحول المخيم 20/5/2007لالجئي فلسطين في 

منذ ذلك الحـين، وبـدعم مـن الدولـة اللبنانيـة ومجتمـع المـانحين الـدوليين، باشـرت األونـروا أكبـر مشـروع 
 مليون دوالر أمريكي". 345ة تقديرية بلغت إعادة إعمار بتاريخها بتكلف

عائلــة مســجلة للعــودة، كانــت  5,000 يوســأل "مــا الــذي تحقــق بعــد عشــر ســنوات؟ مــن أصــل حــوال
قد استلمت مفاتيح بيوتها التي أعيد بناؤها بحلول شهر أيار من السنة الحالية. وتم تسليم  عائلة 2,514

عـاش اقتصـاد المخـيم. كمـا حصـلت العـائالت العائـدة علـى محاًل أعيد بناؤها إلـى التجـار دعمـًا إلن 718
بدل أثاث. كما تواصـلت إعـادة إعمـار مجمـع األونـروا حيـث انتهـى بنـاء خمـس مـن أصـل سـت مـدارس 

ورأى أن "عملية إعادة إعمار المخيم تسير أبطأ مما كان متوقعًا. إذ كـان يتوقـع  واستكمل بناء العيادة".
الث ســنوات، وبعــد مضــي عشــر ســنوات ال يــزال يتعــين اســتكمال بنــاء بدايــة أن ينتهــي البنــاء خــالل ثــ

نصــف المخــيم. وعلــى الــرغم مــن الجهــود المهمــة التــي تبــذلها األونــروا لجمــع التبرعــات، ال تــزال الوكالــة 
 ماليين دوالر أمريكي إلنجاز مشروع إعادة اإلعمار". 105بحاجة لمبلغ 

 ماليـين 105ى مضـاعفة الجهـود لسـد العجـز المتبقـي بقيمـة وختم كوردوني قائاًل "أحض المجتمع الدولي علـ
دوالر أمريكي وهو أمر ضروري السـتكمال المشـروع ودعـم األونـروا فـي تـأمين الحيـاة الكريمـة لالجئـين 

 في نهر البارد وعودتهم إلى منازلهم في المخيم في أقرب وقت ممكن".
  21/5/2017 ،المستقبل، بيروت

 

 ألزمات التي تعصف بغزة هي "األسوأ منذ سنوات"مدير عمليات األونروا: ا
شـاك"، اليـوم األحـد، بـأن األزمـات التـي تعصـف بالقطـاع  قال مدير عمليات األونروا في غـزة "بـو: غزة

إلـى أنـه سـيتم مناقشـة هـذه األزمـات خـالل اجتمـاع لممثلـي الـدول هي األسوأ منذ سنوات طويلة. مشيرا 
 المانحة األسبوع المقبل.

شـاك مـع مسـؤولي بلـديات قطـاع غـزة، لبحـث العديـد الخـروج مـن األزمـة  جاء ذلك خـالل لقـاء جمـع بـو
 الراهنة والتخفيف من حدتها.

. مشــيرا إلــى أن هــذه شــاك علــى ضــرورة العمــل مــن أجــل حــل األزمــات التــي تعصــف بالقطــاع وأكــد بــو
شـاك بجهـود البلـديات فـي  وأشـاد بـو األزمات باتت تمس القضـايا األساسـية الحياتيـة للفلسـطينيين بغـزة.
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علــى ضــرورة إجــراء  مؤكــداتقــديم الخــدمات للمــواطنين رغــم األزمــة الحاليــة التــي تعصــف بقطــاع غــزة، 
 األزمة الراهنة.نقاش معمق في هذه الظروف الصعبة، للوصول إلى نتائج للخروج من 

 21/5/2017القدس، القدس، 

 

 تقريره السنوي عن أوضاع الفلسطينيين من سورية إلى لبنان يطلقحماس" ب"شؤون الالجئين 
فــي حركــة حمــاس تقريــره الســنوي الرابــع عــن أوضــاع الالجئــين أطلــق مكتــب شــؤون الالجئــين : بيــروت

، وذلــــك بعــــد مــــرور خمــــس ســــنوات علــــى النــــزوح 2016الفلســــطينيين مــــن ســــورية إلــــى لبنــــان فــــي عــــام 
 ، وهو اإلصدار الحادي عشر.2012ديسمبر  /الفلسطيني الكبير إلى لبنان في كانون األول

لالجئين إال ضيقًا وعسرًا، ما دفع باآلالف منهم إلى ولفت التقرير إلى أن مرور الوقت لم يزد أوضاع ا
وتنــاول التقريــر أوضــاع الالجئــين الفلســطينيين مــن ســورية إلــى لبنــان مــن الناحيــة  الهجــرة نحــو الغــرب.

شهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الالجئين؛  2016االجتماعية والقانونية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العام 
ألفـًا، ليصـبح  43؛ إذ كـان العـدد نحـو 2015بالمقارنـة مـع نهايـة العـام  %23نسبة حيث انخفض العدد ب

 ألفًا. 33العدد نحو 
ألفـًا،  30وتفيد بعض اإلشارات الموثقة في سجالت وكالة "األونروا" إلى أن االنخفاض كسـر حـاجز الــ 

السعي إلى توفير التمويـل  لكنها أرقام ال يعلنها القائمون على رعاية شؤون الالجئين لعدة أسباب، منها
 من الدول المانحة ألكبر عدد ممكن من الالجئين.

وقال التقرير إن سبب انخفاض األعداد يعود إلى التضييق الذي يتعرضون له فـي المجـاالت اإلنسـانية 
واالجتماعية والسياسية )نقص الدعم الغذائي والصحي واإليوائي من األونروا(، والتكاليف المترتبة على 

نما زوارًا أو سائحين ت صحيح أوضاعهم القانونية في لبنان؛ حيث ال تعّدهم الجهات الرسمية الجئين، وا 
 أو مقيمين عليهم أن يجددوا إقاماتهم بتكاليف باهظة نسبّيًا، ما يزيد الضيق االقتصادي عليهم.

رب، وهي هجـرة "لـم وأضاف التقرير أنه بمقابل هذا التضييق، نشطت حركة الهجرة الملحقة بهجرة القوا
الشــمل" فــي الســفارات األوروبيــة؛ حيــث بــدأ المهــاجرون الــذين نجحــوا فــي الوصــول إلــى أوروبــا مباشــرة 

عددًا كبيرًا من المعامالت الناجحة في "لـم  2016باإلجراءات القانونية لجمع عائالتهم بهم، فشهد العام 
 لبنان.الشمل"، ما ساهم أيضًا في انخفاض عدد الالجئين منهم إلى 

 22/5/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الغذائية على الفلسطينيين ال يخص فئة الالجئين المساعدات: وقف توزيع األونروا
"األونروا" أن تحذيرات األمم المتحدة، من أن غزة: علمت "القدس العربي" من مصدر في وكالة 

برنامج األغذية العالمي سيعّلق المساعدات الغذائية التي يقدمها لمئات اآلالف من الفلسطينيين الشهر 
 المقبل في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب نقص التمويل، ال تشمل "فئة الالجئين".
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ئية على قطاعات الالجئين الفلسطينيين في الضفة وأكد المصدر أن عملية توزيع المساعدات الغذا
الغربية وقطاع غزة، ستستمر في الفترة المقبلة، وأن هناك تأمينا ماليا إليصال هذه المساعدات 

وأشار إلى أن األونروا تقدم حاليا مساعدات غذائية ألكثر  للمستحقين، بذات اآللية القائمة منذ فترة.
وأن العدد في المرحلة المقبلة، وبسبب تدهور الوضع العام في  ألف الجئ في قطاع غزة، 900من 

مليون يقطنون القطاع، عالوة على المساعدات  1.3القطاع، ربما يصل إلى مليون الجئ، من أصل 
وأكد رغم ذلك أن األونروا تقوم بتدبير المخصصات المالية لتوفير  المقدمة لالجئي الضفة الغربية.

ي توزع على الالجئين، بالرغم من الضائقة المالية الكبيرة التي تعيشها منذ فترة، هذه السلع الغذائية الت
وأكد المصدر لـ"القدس العربي"، أن تحذير األمم  والتي أدت إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة.

لية "، وال يخض "األونروا". وقال إن هذه المنظمة الدو WFPالمتحدة يخص برنامج األغذية العالمي "
 ويقصد برنامج األغذية العالمي، تقدم مساعدات لفئة المواطنين.

جاء ذلك بعد أن قال المتحدث الرسمي باسم األمين العام استيفان دوغريك، إنه في حال عدم توفر 
تمويل جديد لبرنامج األغذية العالمي، فإنه سيعلق في شهر يوليو/ تموز المقبل تقديم المساعدات 

 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء واألطفال. 150ات لما يقرب من الغذائية بالبطاق
 15/6/2017، ، لندنالقدس العربي

 

  ماليين لإلحصاء: عدد الالجئين الفلسطينيين المسجل لدى األونروا ستة المركزي الجهاز
 وكالة لدى المسجلين الفلسطينيين الالجئين عدد أن الفلسطيني، لإلحصاء المركزي الجهاز أعلن :غزة

 المناطق سكان عدد من %42 وأن الجئ، مليون 5.9 بلغ" األونروا" الالجئين وتشغيل غوث
 عام التاريخية فلسطين في يقيمون كانوا الذين الفلسطينيين من %66 وأن الالجئين، من هم الفلسطينية

 سجالت أن التقرير وذكر ".لالجئين العالمي اليوم" بمناسبة أوردته تقرير في وذلك تهجيرهم، تم 1948
 مليون 5.9 نحو بلغ 2016 عام في لديها المسجلين الفلسطينيين الالجئين عدد أن إلى تشير" األونروا"

 ".الفلسطينيين الالجئين لعدد األدنى الحد" تمثل األرقام هذه أن إلى الفتاً  الجئ،
 لدى والمسجلون الغربية الضفة في المقيمون الفلسطينيون الالجئون شكل الموردة األرقام وحسب

 . غزة قطاع في %24.5 مقابل الالجئين، إجمالي من %17 نسبته ما" األونروا"
 %39.1 األردن في" روااألون" لدى المسجلين الالجئين نسبة بلغت فقد العربية، الدول مستوى على أما
 . %10.6 سورية ، وفي%8.8 لبنان في النسبة بلغت حين في الالجئين، إجمالي من

 السكان مجمل من %41.5 بلغت فلسطين دولة في الالجئين السكان نسبة أن اإلحصائية وذكرت
 نسبة بلغت حين في الجئون، هم الغربية الضفة في السكان من %26.2 وأن المقيمين، الفلسطينيين

 بلغت حيث ،"فتي مجتمع" بأنه يمتاز الالجئين مجتمع أن وأوضحت .%65.3 غزة قطاع في الالجئين
 كما ،2016 الرابع الربع في السكان إجمالي من %39.1 سنة 15 عن أعمارهم تقل الذين األفراد نسبة
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 لغير النسبة غتبل بينما الالجئين، إجمالي من %39.3 سنة 15 من أقل الالجئين األفراد نسبة بلغت
 .فلسطين داخل في الالجئين غير إجمالي من %38.9 الالجئين

 21/6/2017العربي، لندن،  القدس

 

 تقدم مساعدات غذائية لمليون الجئ في قطاع غزة األونرواأبو حسنة: 
لمستشار اإلعالمي لوكالة األونروا عدنان أبو حسنة، يوم األحد: إن األونروا، تقدم قال ا: غزة

وأضاف في تصريح لـ "وفا"، أن األونروا  مساعدات غذائية لمليون الجئ فلسطيني في قطاع غزة.
تقوم بعملية تقييم لوضع األسر المحتاجة كل عامين للوقوف على وضعها من حيث تحسنه أو ازدياد 

أو انضمام أسر جديدة لقائمة المستحقين، وقال، "نقدم اآلن مساعدات غذائية لما يقرب من فقرها 
وبين أن عدد الذين كانوا  مليون الجئ فلسطيني وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ عشرات السنين".

ألف واليوم نقدم مساعدات لمليون  80كان  2000يستلمون مساعدات غذائية من األونروا في عام 
مليون دوالر،  125ضعفا تقريبا، وأنه رغم العجز في ميزانية "األونروا" العامة والذي يبلغ  12ئ أي الج

غاثة وقروض وبرامج دعم نفسي يستفيد  إال أنها تواصل بفاعلية تقديم خدماتها من صحة وتعليم وا 
 منها كافة الالجئين في القطاع.

 10/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 األونروا: االنهيار االقتصادي في غزة زاد الطلب على خدماتنا ولم نقلص مساعدات الالجئين

"القدس العربي" أن حالة "االنهيار" أشرف الهور: أكد المستشار اإلعالمي لوكالة "األونروا" لـ -غزة 
التي يشهدها قطاع غزة، جراء الحصار وارتفاع حاالت الفقر والبطالة، أسفرت عن زيادة الطلب على 
الخدمات التي تقدمها هيئته الدولية لجموع الالجئين في قطاع غزة، ونفى أن تكون هذه الخدمات 

 في موازنتها العامة.شهدت أي عملية تقليص، رغم العجز المالي الكبير ا
وقال عدنان أبو حسنة لـ"القدس العربي"، إن األونروا لم تقم مؤخرا على خالف ما يروج بتقليص 

نها تقدم اآلن "مساعدات غذائية" لمليون  مليون  1.3من أصل  الجئخدماتها في قطاع غزة، وا 
ات الصحية والتعليمية، من يقطنون القطاع. وأكد أن هناك اهتماما وزيادة في العمل على صعيد الخدم

أكد و  خالل قيام األونروا بافتتاح مدارس جديدة في غزة، وتقديم خدمات صحية كبيرة لالجئين.
أبو حسنة أن أكثر ما يواجه األونروا من تحديات، هو عدم مالءمة الموازنة التي تحصل عليها، مع حجم 

مليون  126حالي في هذه الموازنة يقدر بـ  ازدياد أعداد الالجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود عجز
دوالر. وأشار إلى أن ذلك األمر عرضه المفوض العام بيير كرينبول، خالل اجتماع وزراء الخارجية 
العرب األخير في العاصمة المصرية القاهرة. وأوضح أن هناك "وعودا إيجابية" من قبل الدول 

 .2017مليون دوالر حتى نهاية  126لمقدر بـ العربية، لإلسهام في سد العجز في الموازنة وا
 16/9/2017القدس العربي، لندن، 
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 نشاطات إعادة اإلعمار في قطاع غزة بالتفاصيلتوضح  األونروا
وجاء في  لشهر الماضي في قطاع غزة.نشاطات إعادة اإلعمار التي جرت ا األونروافصلت : غزة

مسكنا مدمرا كليًا، وأعمال  54تقرير الوضع الطارئ للمنظمة األممية، االنتهاء من إعادة إعمار 
وأورد التقرير فيما يتعلق بصرف الدفعات النقدية، أن "األونروا"  وحدة سكنية. 112اإلصالحات في 

إلعادة  دوالراً  2,536,116 تضمن المبلغ:مليون دوالر كمساعدات لإليواء، حيث  2.91صرفت 
 ألعمال اإلصالحات. دوالراً  372,569و اإلعمار،

 18/10/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 2017في اقتصاد غزة منذ بداية  دوالرمليون  12.4ضخ  األونروا: تمّ 
"األونروا"، ذكر أنه في ًا لـتقرير ، أن غزة، من 29/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمنقلت 

مستفيد عبر برنامج خلق  16,515، وفرت األونروا فرص عمل لـ 2017األشهر التسعة األولى من عام 
ه لمعالجة معدالت وأشار إلى أن مليون دوالر في اقتصاد غزة. 12.4فرص العمل، وهو ما ضخ 

البطالة العالية بين أوساط الشباب في غزة، قدم برنامج فرعي ضمن برنامج خلق فرص العمل، 
 فرصة عمل المقدمة. 16,515فرصة عمل للخريجين حديثا ضمن الـ 2,799برنامج تدريب الخريجين، 

والمجموعات األكثر وقالت، في تقريرها "إن برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية يستهدف الفئات 
 ضعفًا في المجتمع، ويلبي احتياجاتها االجتماعية واالقتصادية عبر التدخالت المجتمعية المحلية".

وأضافت "األونروا" في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة األممية، الصادر، يوم األحد، أن برنامج 
يين، من خالل التركيز على اإلغاثة والخدمات االجتماعية، يهدف إلى تمكين الالجئين الفلسطين

الفئات والمجموعات األكثر ضعفًا، عبر تلبية احتياجاتهم االجتماعية واالقتصادية عبر التدخالت 
 المجتمعية المحلية.

وأشارت إلى أنه خالل شهر أيلول، قام الباحثون االجتماعيون التابعون لبرنامج اإلغاثة والخدمات 
سرة في مختلف أنحاء قطاع غزة لتقييم حالة الفقر لديهم، وحصل أ 4,990االجتماعية بزيارة أكثر من 

أسرة المصنفة على شبكة األمان االجتماعي )المستفيدين ضمن تصنيف الفقر المدقع؛  1,333كل من 
أسرة فقيرة  48,902دوالر أمريكي للشخص الواحد في اليوم( و 1.74أي األسر التي تعيش بأقل من 

دوالر أمريكي للشخص الواحد في  3.87 األسر التي تعيش بأقل من ضمن فئة الفقر المطلق )أي
اليوم(، على الطرود الغذائية في دورة التوزيع الثالثة والتي تمتد على مدار ثالثة أشهر وسيحصل 

 خاللها ما يقرب من مليون مستفيد على المساعدات الغذائية المخصصة كل ثالثة أشهر.
مواد غير غذائية مثل الفرشات والبطانيات والقماش المشمع، وكذلك،  أسرة تلقت 57وأورد التقرير، أن 

وفر برنامج ذوي اإلعاقات، وهو برنامج فرعي ضمن برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية، أجهزة 
الجئا فلسطينيا، وقامت وحدة التدخل االجتماعي التابعة لبرنامج اإلغاثة والخدمات  32مساعدة لـ
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لوحدة المسؤولة عن االحتياجات المنزلية والتعليمية واالقتصادية والطبية والنفسية االجتماعية، وهي ا
 208حالة تدخل جديدة وقامت بإحالة  36االجتماعية أو المأوى ألكثر الالجئين ضعفا، بالتحقق من 
 حاالت إضافية للمساعدة سواء داخل األونروا أو خارجها.

أنشطة متنوعة من بينها التدريب المهني والدعم القانوني شخصا من  2,980وتابع: كما استفاد أيضا 
 والنفسي من خالل مراكز برامج المرأة السبعة الواقعة في محافظات القطاع الخمس.

ماتياس شمالي مدير عمليات "األونروا" في ، قال غزة، من 29/10/2017، القدس، القدسوأضافت 
للعائالت التي فقدت منازلها في  إيجارل ن "األونروا" ستصرف بدأقطاع غرة، بتصريح صحفي 

مليون  1.4أسرة بمبلغ يقدر بـ  2,000الحرب على قطاع غزة خالل األسبوع الحالي والبالغ عددهم 
 أسرة إلعادة إعمار منازلهم. 200دوالر، إضافة إلى صرف مبالغ مالية لـ

ي الربع الثالث من هذا العام وأكد شمالي الذي تولى مهامه األسبوع الماضي، أن "األونروا" أضافت ف
( أسرة الجئة جديدة ضمن المستفيدين من خدمات أونروا اإلغاثية واإلنسانية في قطاع غزة، 3,566)

 ليلتحقوا بالالجئين المستفيدين من تلك الخدمات والذين بلغ عددهم مليون تقريبا.
م لـ )أونروا( بأن أدير مكتب وحول توليه منصب مدير عمليات "األونروا" قال" كلفت من المفوض العا

مناطق تعمل بها الوكالة، وهذه ميزة لي، وسأعمل وفق تعليمات  5العمليات والذي يعتبر من أهم 
المفوض العام من أجل تعزيز العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني وغيرها، كما كان زميلي بوشاك 

 مدير العمليات السابق".
 

 ي حزمة الرعاية الصحية التي تقدمها لالجئتدمج الخدمات الصحة ف األونروا
أمس عن دمجها لخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في  األونرواأعلنت وكالة  :بترا

ز البقعة الجنوبي الصحي" و"مركز مدينة عمان الصحي"، حزمة الرعاية الصحية التي تقدمها في "مرك
 (.GIZذلك بدعم سخي من حكومة اليابان والتدريب التقني المقدم من الوكالة األلمانية للتعاون الفني )

ويهدف الدمج إلى تعزيز الصحة العقلية والنفسية لالجئين الفلسطينيين أفرادا ومجتمعات، من خالل 
د على التكيف والصمود. ويأتي اطالق هذه الخدمات ضمن خطة متكاملة تمتد تمكين المجتمع واالفرا

على مدار الثالث سنوات المقبلة، تسعى من خاللها الوكالة لدمج هذه الخدمات في حزمة الرعاية 
 .2020الصحية وتوفيرها ضمن كامل شبكة المراكز الصحية التابعة لها بحلول عام 

االردن روجر ديفيز خالل حفل اطالق عملية الدمج: "ان األونروا وقال مدير عمليات األونروا في 
تطمح من خالل هذا الدمج إلى حماية وتعزيز حق كافة الجئي فلسطين في الحصول على أفضل 
الخدمات المتكاملة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي". وأكمل جميع أفراد الطاقم 

ن أطباء، وممرضين، وقابالت تدريب مكثف مقدم من الوكالة الطبي في المركزين الصحيين م
( خالل شهر تشرين األول من هذا العام، استعدادا لدمج هذه الخدمات GIZاأللمانية للتعاون الفني )
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في المراكز الصحية التي يعملون بها. وشمل التدريب أهم الكفاءات األساسية الالزمة من مهارات 
فسية والوعي حول المحددات االجتماعية للصحة والكشف عن الحاالت التواصل وثقافة الصحة الن

 الطارئة.

 5/11/2017السبيل، عّمان، 
 

 األونروا: حصار غزة هو السبب المباشر الرتفاع نسبة البطالة
حد، "إن الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، كان سببًا مباشرًا في غزة: قالت األونروا، يوم األ

وجاء في تقرير الوضع الطارئ للمنظمة األممية، أن الحصار على  االرتفاع الكبير في أعداد البطالة".
، ولم تتسبب القيود المشددة على حركة األفراد والبضائع 2017عشر في يونيو  الحاديغزة دخل عامه 
لى غزة، إضافة إلى ثالثة صراعات متعاقبة وانقسام سياسي داخلي، في تدمير اقتصاد القطاع  من وا 

الذي يعتمد التجارة فقط، بل كان سببًا مباشرًا في االرتفاع المهول في أعداد البطالة. وأدى الفقر 
مركزي الشديد وانعدام األمن الغذائي والعزلة إلى حالة من االكتئاب وفقدان األمل. وبحسب الجهاز ال

، وعلى %46.6عند  2017لإلحصاء الفلسطيني وقف معدل البطالة في غزة في الربع الثالث من عام 
 .%71نحو أكثر حدة، وقف معدل البطالة لإلناث عند 

 24/12/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 

 





 

 

 المواقف: ثالثاً 
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 ثالثًا: المواقف
 :المواقف الفلسطينية .9
 :السلطة ومنظمة التحرير أ.

  لالجئين الجديد يبوقف النظام االستشفائ األونروافي لبنان يطالب السفير الفلسطيني 
طالب سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وكالة غوث وتشغيل الالجئين : وفا –بيروت 

 الفلسطينيين "األونروا" بإيقاف العمل بتطبيق النظام االستشفائي الجديد.
 جاء ذلك، خالل لقائه مع مدير عام وكالة "األونروا" في لبنان ماتياس شمالي، اليوم الجمعة.

ث دبور مع شمالي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، والهواجس والهموم اإلنسانية وبح
 والمعيشية والحياتية التي يعانون منها، في ظل قرار "األونروا" باعتماد النظام االستشفائي الجديد.
صارى ووعد شمالي بإجراء اتصاالت مع المفوض العام ومناقشة الموضوع. وعبر عن االلتزام ببذل ق
 جهده لضمان مساعدة الالجئين الفلسطينيين، وتمكينهم من الوصول إلى العالج الذي يحتاجونه.

وأكد شمالي التزام "األونروا" بتنظيم ورشة عمل موسعة، بمشاركة المرجعيات والهيئات الفلسطينية، 
احتياجاتهم االستشفائية إضافة إلى خبراء لتحديد ما ينبغي القيام به لدعم الالجئين الفلسطينيين وتلبية 

 بشكل عام، ومختلف جوانب حياتهم المعيشية.
 15/1/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 

  منظمة التحرير تنتقد خطط األونروا بتقليص نفقات عالج الجئي لبنان
دعا الدكتور زكريا األغا، مسؤول ملف الالجئين في منظمة التحرير "األونروا" : الهور فأشر  -غزة 

التي انتهجت مؤخرا خطوات عدة لتوفير المال الذي ينفق على خدمات الالجئين في لبنان، إلى 
 لالجئين الفلسطينيين في لبنان. 2016العدول عن قراراتها التقشفية وسياساتها االستشفائية للعام 

وقال في بيان صحافي أن لجوء "األونروا" النتهاج سياسة التقشف للخدمات االستشفائية وتخفيض 
للمستشفيات الخاصة يعد "أمرا مرفوضا في ظل الظروف  %20نسبة التغطية العالجية لتصل إلى 

وأكد أنه من المؤسف أن تلجأ  المعيشية الصعبة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون في لبنان".
"األونروا" لتخفيض التكاليف العالجية ألمراض السرطان والقلب المفتوح وغيرها من األمراض المزمنة، 

، مشيرًا إلى أن هذه المنظمة الدولية وفق سياستها الجديدة "ستدفع لالجئ الفلسطيني %37.5بنسبة 
اض الخطيرة في دوالر تغطية تكاليف عالج أمراض السرطان والقلب المفتوح وغيرها من األمر  5000

 دوالر كانت تصرف للمرضى في العام الماضي". 8000بداًل من  2016خطتها االستشفائية للعام 
هذا ورفض األغا خطة "األونروا" في انتهاج "سياسة التقليصات" للخدمات المقدمة لالجئين 

 الفلسطينيين تحت مبررات "اإلجراءات التقشفية".
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الجئين الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، دعمت خالل وأكد أن الدول العربية المضيفة ل
" التقشفية "شريطة أن ال تمس األونروامشاركتها في اجتماعات اللجنة االستشارية األخيرة خطة "

الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين، على أن تقتصر إجراءاتها التقشفية على "المصاريف اإلدارية 
 جزءا كبيرا من الموازنة االعتيادية لوكالة الغوث.والفنية" التي تستنفد 

وطالب األغا "األونروا" بسد العجز المالي في ميزانيتها االعتيادية من خالل البحث عن موارد جديدة 
ومانحين جدد "وليس من خالل الخدمات المقدمة لالجئين داعيا إدارة وكالة الغوث إلى العودة للعمل 

 ".2015المعتمدة في العام وفق سياستها االستشفائية 
  22/1/2016القدس العربي، لندن، 

 

 للتصدي لسياسات األونرواتدعو القيادة السياسية للقوى الفلسطينية في لبنان 
المشاركة بنشاطات  إلىللقوى الفلسطينية في لبنان، الفلسطينيين دعت القيادة السياسية  :بترا –بيروت 

بيان لهذه القوى بعد اجتماع عقدته في مدينة صيدا جنوب لبنان  وأشار التصدي لسياسات "األونروا.
تهدف إلى دفع شبابنا إلى الهجرة وشطب حق العودة"، مؤكدة "استمرارها  األونرواسياسة  أن إلى"

 تراجع "األونروا" عن مشروعها". ببرنامج تصعيدي حتى
 7/2/2016، الرأي، عّمان

 

 بعدم اللجوء إلى خطوات تمس بحياة الالجئين الفلسطينيين األونروارئاسة السلطة تطالب 
اسة الفلسطينية اليوم الجمعة، رسالة عاجلة إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي وجهت الرئ: رام هللا

" العمل باعتماد البرنامج االستشفائي الجديد للعام األونروامون، حول اإلجراءات التقشفية التي بدأت "
للتعديالت ، والتي تمس بمستوى الحياة األساسية لالجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان إضافة 2016

 ، والتي ستؤثر سلبًا على مستوى الوضع الحياتي المعيشي واإلنساني لالجئين.واإلغاثةعلى برامج التعليم 
" بعدم اللجوء إلى مثل هذه الخطوات غير المقبولة والتي تمس بمستقبل األونرواوطالبت الرئاسة "

" لألونرواة، طلبت من المفوض العام "وحياة الالجئين الفلسطينيين، علما بان منظمة التحرير الفلسطيني
استثناء الساحة اللبنانية من هذا البرنامج التقشفي، نظرا للظروف الصعبة التي يرزح تحتها الالجئون 
الفلسطينيون خاصة وأنهم يعيشون في أحزمة من البؤس والحرمان وممنوعون من العمل، ولما لهذه 

حالة من عدم االستقرار وزيادة في معاناة  إلىي اإلجراءات من مخاطر كبيرة، األمر الذي سيؤد
الالجئين، والى مزيد من األعباء على الحكومة اللبنانية التي نكن لها ولشعبها كل التقدير واالمتنان 
على ما تحملته وتتحمله من استضافة مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى 

 عباس، سيتابع مع األمين العام لألمم المتحدة هذا الموضوع.الرئيس  إن إلىوطنهم. وأشارت 
 12/2/2016موقع الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 من مسؤوليتها بخدمة الالجئين األونرواالحمد هللا: لن يتم إعفاء 
حكومة التوافق رامي الحمد هللا، وأنه لن يتم إعفاء  الوزراء فيأكد رئيس  الرأي: –الضفة المحتلة 

"األونروا" من مسؤولية استمرار تقديم الخدمات لالجئين ورعايتهم داخل المخيمات وخارجها، وأن 
وشدد الحمد هللا على مواصلة  الحكومة ستواصل تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في المخيمات.

تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في المخيمات، وذلك في كلمته خالل زيارة مخيم عسكر الجديد 
 شرق نابلس، اليوم السبت، وافتتاح مجمع الشهيد ياسر عرفات في المخيم.

وناشد دول العالم، وكافة منظماته وهيئاته المتخصصة، الوفاء بالتزاماتهم المالية في دعم األونروا، 
 مكنها، ليس فقط من مواصلة تقديم خدماتها بل وتحسين نوعيتها وتوسيع نطاقها أيضا".وبما ي

وأكد أن الحكومة تعمل على وضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته المباشرة في حماية الالجئين 
 والنهوض بواقع حياتهم، واالستمرار في دعم األونروا وتمكينها من تقديم الخدمات وضمان جودتها.

 5/3/2016، ة الرأي الفلسطينية لإلعالموكال
 

  السفيرة ناصر: دور األونروا أساسي وعامل استقرار في المنطقة

لدى األمم المتحدة وفا: قالت القائمة باألعمال باإلنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين -نيويورك
السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، إن دور وكالة األونروا إزاء الالجئين الفلسطينيين أساسي وهام، وتم 

وأضافت في كلمتها خالل  االعتراف بها على نطاق واسع على أنها عامل استقرار في المنطقة.
، حول "تعزيز دعم الجهات اجتماع بمقر األمم المتحدة في نيويورك تحت رعاية األردن والسويد

كانت شريان الحياة  1950المانحة والمضيفة الستدامة وكالة )األونروا(، أنه منذ بداية عملياتها عام 
لماليين الالجئين الفلسطينيين، وتقوم بتوفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والبرامج االجتماعية 

 حماية والمساعدات الطارئة في أوقات األزمات.واإلغاثة، وفرص العمل والترفيه لألطفال وال
 .وناشدت المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لتحقيق تسوية دائمة وعادلة وشاملة وسلمية لقضية فلسطين

 4/5/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 مهمةودعم مهمتها اإلنسانية واإلنمائية ال األونرواستمرار مساندة يدعو العباس 

وفا: قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "إن مؤسساتنا الحكومية واألهلية، تقوم  -إسطنبول 
لعديد من دول العالم في أوقات بتحمل مسؤولياتها في اإلغاثة اإلنسانية الدولية، ونرسل وفود إغاثة ل
 الكوارث الطبيعية، وعند الحاجة، رغم وجود االحتالل وشح الموارد".

وأضاف في كلمته أمام القمة العالمية األولى للعمل اإلنساني، في مدينة إسطنبول التركية، أمس: 
لمية، تحافظ على وحدة "قدمنا العديد من المبادرات، ونقوم بدعم الجهود الدولية الرامية إليجاد حلول س

 وسالمة شعوب منطقتنا، حتى ال تتحول الصراعات إلى دينية وطائفية.
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ودعا إلى استمرار مساندة وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الجئي فلسطين "األونروا"، ودعم مهمتها 
سنادها بمزيد من التمويل الالزم والمستدام ألداء دو   رها النبيل.اإلنسانية واإلنمائية المهمة، وا 

  25/5/2016األيام، رام هللا، 
 

 األونروابسداد العجز المالي المتراكم في ميزانية  المتحدة"شؤون الالجئين" تطالب األمم 
ون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، يوم الخميس، األمين العام لألمم طالبت دائرة شؤ : رام هللا

المتحدة، بان كي مون، بسداد العجز المالي المتراكم في الموازنة العامة لألونروا بصفتها واحدة من 
 وشددت الدائرة في بيان أصدرته، على ضرورة إدراج األزمة المالية لألونروا مؤسسات األمم المتحدة.

 .2016على جدول أعمال اجتماع األمم المتحدة المزمع عقده في سبتمبر أيلول من العام الحالي 
ورفضت الدائرة على لسان أحمد حنون مدير عام دائرة شؤون الالجئين مسؤول ملف األونروا 

الفتا  والمخيمات في المنظمة، لجوء إدارة األونروا إلى تقليص خدماتها المقدمة لالجئين الفلسطينيين،
إلى أن أوضاع المخيمات صعبة جدا، وأن استمرار التقليصات في الخدمات يزيد من معاناتهم 

تقشفية لألونروا يجب أال تمس بالخدمات المقدمة  إجراءاتأن أي  المستقبل. وأوضحوالخوف من 
محيطة لالجئين كمًا أو نوعا، وأن التعديالت في برامجها يجب أن تأخذ بعين االعتبار الظروف ال

 وممثليهم.بالالجئين داخل مخيماتهم، والتشاور مع الدول المضيفة ومجتمع الالجئين 
 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 األونروامطالبة باتخاذ خطوات فورية لمنع مزيد من التدهور في عمل 
حــذر مــدير عــام دائــرة شــؤون الالجئــين بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، مســؤول ملــف المخيمــات  :رام هللا
الوكالـة عـن ارتفـاع  إعـالن، أحمـد حنـون، مـن تفـاقم األزمـة الماليـة لألونـروا علـى ضـوء األونرواووكالة 

مليــون دوالر، والــذي ســيعرض  96.8 إلــىدوالر  مليــون 74العجــز المــالي فــي ميزانيتهــا االعتياديــة مــن 
خالل اجتماع لرؤساء اللجان الشعبية، عقد يوم األربعاء، في مقر  ،وأكد حنون بعض برامجها للتوقف.

المالية التي تعاني منهـا األونـروا يتطلـب تـوفير شـبكة  األزمةدائرة شؤون الالجئين برام هللا، أن معالجة 
 األمـمزانيتها، وتأمين مصادر ثابتة ودائمة لموازنتها االعتيادية مـن خـالل أمان مالية لسد العجز في مي

 المتحدة، باعتبارها احدى منظماتها لضمان استمرار عملها واستقرار وضعها المالي.
 10/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 194ن خالل تنفيذ القرار قضية الالجئين م يرتهن بحلّ  األونروا: تفكيك منظمة التحرير
عضو اللجنة التنفيذية  ، أنغزة، من 11/6/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(نشرت 

زكريا األغا أدان دعوة رئيس الوزراء  ،ن الالجئينرئيس دائرة شؤو  ،لمنظمة التحرير الفلسطينية
وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو لم يبد األغا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفكيك وكالة األونروا.
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استغرابه حيث أوضح بأنها ليست المرة األولى التي تستهدف فيها الحكومة اإلسرائيلية وكالة األونروا 
من حلها وأنها تمارس في مؤسساتها تحريضا  د قضية الالجئين الفلسطينيين بدالً التي تتهمها بإطالة أم

 "إسرائيل" وتدعم اإلرهاب. ضدّ 
لقرار الجمعية العامة لألمم  وأضاف األغا أن الشعب الفلسطيني يتمسك بتسوية قضية الالجئين وفقاً 

 1967ي األراضي المحتلة عام في إطار الحل الشامل القائم على أساس دولة فلسطينية ف 194المتحدة 
 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وأن وكالة األونروا ملتزمة باالستمرار في مهامها حتى ذلك الحين. 

وناشد األغا سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي هيلي، التي قامت برفقة قيادة الجيش 
دانون، بجولة ميدانية في منطقة ما يسمى "غالف اإلسرائيلي وسفير "إسرائيل" باألمم المتحدة، داني 

غزة" قبالة القطاع المحاصر، ناشدها بزيارة قطاع غزة واالطالع على األوضاع المأساوية للمخيمات 
والالجئين الفلسطينيين الذين يمثلون ثلثي سكان القطاع، مؤكدا أنه آن األوان إلنهاء دور األونروا من 

 .194جئين بتنفيذ القرار خالل الحل العادل لقضية الال
منظمة التحرير نددت بدعوة نتنياهو إلى ، أن 11/6/2017 ،القدس، القدسوأضاف موقع صحيفة 

وقال مدير دائرة شؤون الالجئين في المنظمة أحمد حنون في بيان صحفي، إن األونروا، تفكيك وكالة 
حل عادل  إيجادلحين  302األممي رقم وفق التفويض الممنوح لها بالقرار  األونروابقاء واستمرار عمل 

عاما  68وشامل للقضية الفلسطينية واستمرارها في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين على مدار 
 شكل عامل استقرار للمنطقة.

 

 رام هللا: "وزارة الصحة" تستنكر إغالق مستشفى األونروا في قلقيلية

مــــا أقــــدمت عليــــة وكالــــة األونــــروا بــــإغالق  13/8/2017رام هللا: اســــتنكرت وزارة الصــــحة مســــاء األحــــد 
المستشــفى التــابع لهــا فــي مدينــة قلقيليــة واإلبقــاء علــى قســم الطــوارئ فقــط، وطالبــت بإعــادة فتحــه فــورًا. 

، علـى أن مستشـفى وكالـة الغـوث فــي قلقيليـة قـد تـّم افتتاحـه فــي وشـددت الـوزارة، فـي بيـان صـادر عنهــا
بنــاء علــى قــرار مــن األمــم المتحــدة، وأنــه مــن واجــب الوكالــة اإلبقــاء علــى عملــه فــي تقــديم  1952ســنة 

ـــر  ـــأن وزي ـــوزارة ب ـــة. وأفـــادت ال ـــرارات الدولي ـــين الفلســـطينيين حســـب القـــوانين والق ـــة لالجئ الخـــدمات الطبي
ام باســـتدعاء عاجــل للمــدير الطبــي واإلقليمــي لوكالـــة الغــوث الســيد ســيتا مـــن الصــحة د. جــواد عــواد قــ

العاصمة األردنية عّمان، حيث سيعقد معه اجتماع هام مساء اإلثنين، وذلـك مـن أجـل إعـادة فـتح كافـة 
 مرافق المستشفى كما كان في السابق.

 13/8/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 حملة اإلسرائيلية لتغيير التفويض الممنوح لألونرواالحكومة الفلسطينية تستنكر ال

"الحيــاة"، وكالــة ســما: اســتنكر مجلــس الــوزراء الفلســطيني حملــة الحكومــة اإلســرائيلية  -رام هللا، القــاهرة 
الممنــوح لــــ"األونروا"، ومــا ســبقها مـــن مطالبــة رئــيس الـــوزراء بنيــامين نتنيــاهو بتفكيـــك  لتغييــر التفــويض



________________________________________________________________ ونروااألأزمة   

 126 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

الوكالة ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة. وشـدد المجلـس خـالل 
ادة ومنظمـة جلسته األسبوعية أمس، في رام هللا برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، علـى موقـف القيـ
، ورفـض 194التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حّل قضية الالجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 

كل أشكال التوطين. وأكد ضرورة استمرار عمل وكالـة الغـوث فـي تقـديم خـدماتها لالجئـين الفلسـطينيين 
 حدة.الصادر عن األمم المت 302وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 

 13/9/2017الحياة، لندن، 
 

 عريقات يدعو المجتمع الدولي للحفاظ على وكالة األونروا
 دعـــــا أمـــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمنظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية صـــــائب عريقـــــات، الخمـــــيس :أريحـــــا

، وتوفير الدعم المالي المطلوب حتى تواصل األونرواالدولي للحفاظ على وكالة  ، المجتمع14/9/2017
لقــاء مــع الســفير الروســي لــدى فلســطين الأثنــاء ، فــي وأضــاف عريقــات خــدماتها لالجئــين الفلســطينيين.

حيدر أغانين، والقنصـل الفرنسـي العـام بييـر كوتشـارد، والقنصـل األمريكـي العـام دونالـد بلـوم، كـل علـى 
فـــي بييـــر كرنيــول أمـــام مجلـــس وزراء الخارجيــة العـــرب  األونــرواأن كلمـــة المفــوض العـــام لوكالـــة  ،حــدة
ــة بلــغ  12/9/2017 ــديها  126فــي القــاهرة، والتــي أعلــن فيهــا أن عجــز الوكال مليــون دوالر، ولــن تكــون ل

 القدرة على مواصلة عملياتها في نهاية الشهر الجاري، تعد بمثابة ناقوس الخطر.
اإلدارة األمريكية، اإلعالن الفوري عن استمرار موقف  ات الطلب من المجتمع الدولي، وتحديداً وجدد عريق

لى 1967الدولتين على حدود  اإلسرائيلي على أساس حلّ  – الصراع الفلسطيني أمريكا المستند إلى حلّ  ، وا 
 الدولتين.اعتبار النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية غير شرعية وغير قانونية وتدمر خيار 

 14/9/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ترفض تقليص خدمات األونروا الفلسطينية التحريرمنظمة 
ة، ورئيس دائرة شؤون زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني .غزة: قال د

الالجئين، إن اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة "األونروا" التي تنطلق اليوم في العاصمة األردنية 
عمان، تعقد في ظل استمرار العجز المالي في الميزانية االعتيادية لهذه المنظمة الدولية، الذي وصل 

لفلسطيني لهذه االجتماعات، أن هذا األمر "يشكل وأكد األغا الذي يرأس الوفد ا مليون دوالر. 77 إلى
 تحديا جديا ألعضاء اللجنة االستشارية ولألونروا وللدول العربية المضيفة لالجئين".

وأوضح أن دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ستؤكد على موقفها الرافض لسياسة 
ينيين التي تنتهجها "األونروا" في إطار سياستها في التقليصات في الخدمات المقدمة لالجئين الفلسط

إدارة أزمتها المالية، وأنها ستؤكد أيضا على أن المعالجة الفعلية لألزمة المالية التي تعاني منها 
الميزانية االعتيادية لهذه المنظمة تتم من خالل البحث عن موارد تمويل جديدة أو تأمين مصدر تمويل 
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جانب حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ورفع  إلىل للتنبؤ، مستدام ثابت وكاف قاب
 سقف تبرعاتهم بما يتناسب مع ارتفاع أعداد الالجئين وازدياد احتياجاتهم.

 13/11/2017، القدس العربي، لندن

 

 وترفض تحريف المنهاج األونرواتصر على حقوق العاملين في  الفلسطينية التربيةوزارة 
، وفـــدًا مـــن اتحـــاد 27/11/2017 اســـتقبل وزيـــر التربيـــة والتعلـــيم العـــالي صـــبري صـــيدم، اإلثنـــين :رام هللا

ــة  ــيم، بالضــفة الغربيــة، بهــدف بحــث عــدة قضــايا  األونــرواالعــاملين العــرب فــي وكال مهمــة تخــص التعل
خـــالل  ،وأكـــد صـــيدم وخاصـــًة موضـــوع المعلمـــين فـــي الوكالـــة والتأكيـــد علـــى حقـــوقهم وأمـــنهم الـــوظيفي.

وجـدد التأكيـد علـى رفـض الـوزارة  اللقاء، أهمية تكريس الجهود المتاحة من أجـل دعـم القطـاع التعليمـي.
ة لـن تسـمح بالمسـاس بهـذه المنــاهج، أي تعـديل علـى المنـاهج الوطنيـة المدرسـية، مؤكـدًا للوفـد أن الـوزار 

إلى أنها ومن خالل طواقمها ستتابع هذه القضايا مع الجهات المختصة في وكالـة الغـوث، النظر الفتًا 
 مؤكدًا أن الفارق واضح بين اإلثراء الهادف إلغناء المادة واستبدال أية مواد تدريسية. 
 27/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 المالية يجب أن ال يكون على حساب الخدمات المقدمة لالجئين األونرواة أزم حلّ  :غازكريا اآل
مــع مــدير  زكريــا اآلغــا اجتماعــاً  .دغــزة: عقــد مســؤول ملــف الالجئــين فــي منطقــة التحريــر الفلســطينية 

األونــروا فــي غــزة ماتيــاس شــمالي. وأكــد اآلغــا علــى لضــرورة اســتمرار عمــل "األونــروا"  وكالــة عمليــات
داخل المخيمات وعدم تقليصها، وقال "إن حل أزمتها المالية يجـب أن ال يكـون علـى حسـاب الخـدمات 

لـى قلـق منظمـة التحريـر مـن العجـز المـالي الـذي وأشـار إ المقدمة لالجئين الفلسطينيين في المخيمات".
مليـون دوالر مـا يهـدد بعـدم مقـدرتها  60تعاني منه الميزانية االعتيادية لـ"األونروا" الذي وصل إلى نحـو 

 بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين وصرف رواتب موظفيها للشهر الجاري.
 6/12/2017 ،القدس العربي، لندن

 

 اإلسرائيلية الشرسة التي تستهدف األونروا - الحملة األمريكية تدين" يةالفلسطين "الخارجية
ية الشرســة التــي تســتهدف اإلســرائيل - الحملــة األمريكيــةالفلســطينية دانــت وزارة الخارجيــة والمغتــربين  :رام هللا

سواء مـن خـالل التصـريحات والمواقـف األمريكيـة التـي دعـت لقطـع المسـاعدات والـدعم عـن  ،وكالة األونروا
، 5/1/2018 ورأت الوزارة، فـي بيـان لهـا الجمعـة الصدى اإلسرائيلي الذي تناغم مع تلك المواقف. مالوكالة، أ

ظل بــالمواقف األمريكيــة المنحــازة لتــل أبيــب، مــن أجــل تنفيــذ أن االئــتالف اليمينــي الحــاكم فــي "إســرائيل" يســت
وتابعـت أن "هـذا  المزيد من المخططات والمشاريع االستعمارية التوسعية علـى حسـاب أرض دولـة فلسـطين.

التنـــاغم األمريكـــي اإلســـرائيلي الـــراهن يهـــدف إلـــى حســـم قضـــايا الوضـــع النهـــائي التفاوضـــية بمـــا فيهـــا القـــدس 
الجئين من طرف واحد باالعتماد على قوة االحـتالل، فـي انتقـال درامـاتيكي واضـح إلـى واألرض والحدود وال
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مرحلـــة فـــرض الحلـــول علـــى الجانـــب الفلســـطيني والعربـــي، عبـــر مـــا يشـــبه العمليـــات الجراحيـــة القســـرية فـــي 
 محاولة لتعميق االحتالل واالستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض".

 5/1/2018 ،يدة، رام هللاالحياة الجد
 

 من الالجئين %75يهدد  األونرواتقليص خدمات  :الخضري
قـــال النائـــب فـــي المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني، جمـــال الخضـــري، رئـــيس اللجنـــة الشـــعبية  :واموكالـــة 

ــي مــن  %75سيشــكل خطــرًا علــى حيــاة نحــو  األونــرواص لخــدمات وكالــة لمواجهــة الحصــار، إن أي تقل
وحـــذر الخضـــري فـــي تصـــريح صـــحفي، أمـــس، مـــن أن معانـــاة الالجئـــين ســـتطال الخـــدمات  الالجئـــين.

الصــحية والتعليميــة واإلغاثيــة وكافــة نــواحي حيــاتهم، واصــفًا األمــر بأنــه "حــرب جديــدة علــى الالجئــين 
 ونروا.ألراجع عن التهديدات بتقليص التمويل األمريكي لوشدد على ضرورة الت الفلسطينيين".

 6/1/2018 ،الخليج، الشارقة
 

 الحمد هللا: تجميد واشنطن دعمها لألونروا ابتزاز مرفوض وعمل غير قانوني

الحمد هللا "إن شعبنا الذي نهض من حطام النكبة والتغريبة  الوزراء رامي قال رئيس: بيت لحم
الفلسطينية قبل سبعة عقود، وحافظ بإصراره وثباته على هويته رغم مرور خمسين عاما على احتالل 
إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة هذا التحدي السافر الذي تقوده الواليات 

األمريكية بانحيازها ودعمها لالحتالل اإلسرائيلي، وباالعتداء على مكانة القدس وعلى حقوقنا  المتحدة
خالل كلمته في  ،وتابع الحمد هللا التاريخية الذي حفظتها لنا القرارات والقوانين واالتفاقيات الدولية.

سمية والدينية عشاء الميالد حسب التقويم الشرقي، في بيت لحم، بحضور عدد من الشخصيات الر 
واالعتبارية: "وفي هذا السياق، فإننا نعتبر قرار الواليات المتحدة تجميد التمويل المخصص لوكالة 
)األونروا(، ابتزازا مرفوضا وعمال غير قانوني يقوض حقوق الالجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناة 

يعتمدون على الخدمات الصحية وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة الالجئين الذين 
 والتعليمية واإلنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة". 

 6/1/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األونروا "الخارجية" الفلسطينية تندد بالحملة األمريكية اإلسرائيلية ضدّ 
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس بالحملة : عبد الرحيم الريماوي وعالء المشهراوي )رام هللا، غزة(
. واعتبرت الوزارة في بيان لها أن التناغم األونروااألمريكية اإلسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة 

ائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس واألرض األمريكي اإلسر 
 والحدود والالجئين من طرف واحد باالعتماد على قوة االحتالل.

 7/1/2018، االتحاد، أبو ظبي
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 األونروامنظمة التحرير تطالب "غوتيريش" بتحّمل مسؤولية أي عجز مالي تواجهه 
طالب مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية، السبت، أمين عام األمم المتحدة، : أيسر العيس -رام هللا 

ريكي ؛ نتيجة القرار األماألونرواأنطونيو غوتيريش، بـ"تحمل مسؤولية أي عجز مالي" تواجهه وكالة 
 "تجميد" مساعدات مالية كانت مقررة لها.

وأضاف أحمد حنون، مدير عام دائرة شؤون الالجئين في المنظمة، في حديثه لألناضول، أن 
المساعدات التي يتم تقديمها لالجئين الفلسطينيين هي "التزام دولي تجاه هذه القضية، وبناء على قرار 

 تي هجروا منها".دولي يقضي بحق عودة الالجئين لديارهم ال
 6/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 

 لذلك باقية والدعم العربي حلٌّ  األونرواشعث: 
 إسرائيليةدعا مستشار الرئيس للعالقات الدولية د نبيل شعث إلى مواجهة كل فكرة أمريكية أو  :رام هللا

عى إللغاء وكالة "األونروا" وكل ما من شأنه منعهم من العودة إلى ديارهم، وذلك تعقيبا على تس
وأكد شعث في حديث إلذاعة "صوت فلسطين"  التهديدات األمريكية بحجب مساهماتها المالية للوكالة.

هديدات، الرسمية صباح اليوم االثنين، أهمية البحث عن مصادر جديدة لتمويل الوكالة بعد هذه الت
 إلىالعربية بتقديم الدعم المالي "لألونروا" تعويضا عن الحجب األمريكي لها للوصول  مطالبًا الدول

قامةمرحلة تحرير األرض   الدولة وعودة الالجئين. وا 
 8/1/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 

 حكومة تدعو العالم لالستمرار وزيادة دعم األونروا لتمكينها من مواصلة مهامهاال
الجمعية العامة لألمم المتحدة، إلى عدم التهاون في قضية وكالة  الفلسطينيةحكومة الدعت : رام هللا
كالة لتواصل مهمتها التي أنشئت من ، وطالبت دول العالم باستمرار وزيادة تقديم الدعم الالزم للو األونروا

أجلها، وذلك حتى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي هجروا منها حسب قرارات الشرعية 
، ومنها تصريحات اإلسرائيليةحكومة يوسف المحمود التصريحات الودان المتحدث الرسمي باسم  الدولية.

وعبر عن  والتحريض المستمر ضدها. األونرواالة رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، ضد وك
دولة "استغراب الحكومة مما جاء في تصريحات نتنياهو، التي زعم فيها أن وكالة الغوث تسعى لتدمير 

مثل  إلى، وأشار إلى لغة التحريض التي تميز بها الخطاب، وقال: ال يعقل أن يصل التحريض إسرائيل"
و ضد األونروا، ولم يكن نتنياهو ليبلغ هذا المستوى لوال المواقف هذا المستوى الذي جاء به نتنياه

وما تم تناقله عن عزم واشنطن وقف مساهمتها في الوكالة. وحذر المحمود من أن هذه  األخيرة األمريكية
 السياسة، التي من ضمنها استهداف وكالة الغوث، إنما تدفع باتجاه إنعاش التطّرف في المنطقة.

 8/1/2018، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنباء
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 مخطط لتسليم مهام األونروا إلى "مفوضية الالجئين" أحمد حنون:
التحريـــر  مـــةقـــال مـــدير عـــام دائـــرة شـــؤون الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي منظ: ناديـــة ســـعد الـــدين -ان عّمـــ

لتحويـل مهــام وكالـة األونــروا، عقـب إنهــاء  إســرائيلياً  أمريكيـاً  أحمـد حنــّون إن "هنـاك مخططــاً  الفلسـطينية
ـــين، بذريعـــة عجـــز الوكالـــة عـــن تقـــديم  ـــى المفوضـــية الســـامية لألمـــم المتحـــدة لشـــؤون الالجئ عملهـــا، إل

ـــ" الخــدمات والحمايــة الالزمــة لالجئــين الفلســطينيين". الغد"، أن المخطــط "يهــدف إلــى وأوضــح حنــّون، ل
 العــــودة عــــن مفاوضــــات الحــــلّ  تــــوطين الالجئــــين الفلســــطينيين حيثمــــا يتواجــــّدون، وتنحيــــة قضــــية حــــقّ 

 النهائي"، مبينًا أنه "ال توجد لدى المفوضية السامية أية حلول أخرى لقضية الالجئين سوى التوطين".
 10/1/2018 ،الغد، عّمان

 

 األونروالية الستمرار خدمات الحمد هللا يطالب بضمانات دو 
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد هللا، أمس األحد، بضمانات دولية الستمرار : د ب أ

هللا، المفوض العام لألونروا  . وأكد الحمد هللا، في بيان عقب استقباله في راماألونرواخدمات وكالة 
ال  أونروا/بيير كرينبول، على ضرورة "خروج المجتمع الدولي بموقف واضح وصريح حول وضع /

سيما تقديم ضمانات باستمرارها في تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين دون أي تقليص أو تقصير". 
، معتبرًا ذلك مساسًا األونروااستها في تمويل وحذر الحمد هللا من تهديدات الواليات المتحدة بتغيير سي

سافرًا بقضية الالجئين الفلسطينيين وسيؤثر على استقرار األوضاع في المنطقة بأكملها، وليس فقط 
في فلسطين. واعتبر أن ما تقوم به اإلدارة األمريكية "يهدف بشكل واضح لتصفية حقوق الشعب 

 لول".الفلسطيني وابتزاز قيادته للقبول بأية ح
 15/1/2018، الخليج، الشارقة

 

 ونروالأل أحادي لـ"صفقة القرن" بعد تعليق التمويل األمريكي جزئيًا  بتطبيقالسلطة تندد 
.(، أن ب.ف.أووكالة ) ،غزة فتحي صّباحعن مراسلها في  ، نقالً 18/1/2018 ،الحياة، لندننشرت 
مليون دوالر من أموال المساعدات  65الخارجية الفلسطينية دانت القرار األمريكي بتجميد وزارة 

". ونبهت إلى أن الهدف من وراءه "توطين الالجئين الفلسطينيين في األونرواالمخصصة لوكالة "
ار األمريكي يكشف المزيد من مالمح صفقة القرن التي تقوم اإلدارة أماكن سكناهم". وأوضحت "أن القر 

األمريكية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل بتنفيذها على األرض من جانب واحد وبقوة 
: "تقليص مساعدات "أونروا" دليل جديد على أن ما تسمى صفقة القرن هي الوزارة وقالت االحتالل".

بعيدًا من الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها "خارطة طريق  خطة يجري تنفيذها
للتفاوض"، وعلى نحو يؤدي إلى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع 
انقالب على مواقف وسياسات اإلدارات األمريكية السابقة". وأكدت أن قضية الالجئين الفلسطينيين 

 القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية. وحقوقهم هي جذر
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وزارة  ، أنرام هللا فـادي أبـو سـعدى، نقاًل عـن مراسـلها فـي 18/1/2018 ،القدس العربي، لندنوأضافت 
مليــــون دوالر مــــن أمــــوال المســـــاعدات  65اإلعــــالم الفلســــطينية اعتبــــرت أن القــــرار األمريكــــي بتجميــــد 

" "ابتـــزاز سياســـي، ومســــاومة مرفوضـــة علـــى حقوقنــــا المشـــروعة وثوابتنــــا ألونــــروااالمخصصـــة لوكالـــة "
 الوطنية، وعلى رأسها القدس وحق العودة".

 

 ونرواأل شعث يدين وقف واشنطن مساعدات غذائية ل
ؤون الدوليـة، عـدم صـرف الواليـات المتحـدة مسـاعدات دان نبيل شـعث مستشـار الـرئيس الفلسـطيني للشـ

وقــال شــعث  مليــون دوالر لوكالــة األونــروا، بعــد أن قلصــت واشــنطن دعمهــا للمنظمــة. 45غذائيــة بقيمــة 
نعتبــر القــرار صــفعة جديــدة لعمليــة الســالم وللمســؤولية األمريكيــة والدوليــة تجــاه قضــية الالجئــين، التــي 

وقال شعث إن القرار سياسـي  اص مسؤوليتها وكذلك بقية دول العالم.تتحمل الواليات المتحدة بشكل خ
زاحــة قضــية الالجئــين مــن طاولــة المفاوضــات، كمــا  وهــو يســتهدف الضــغط علــى الســلطة الفلســطينية وا 

 حاول الرئيس األمريكي دونالد ترامب إزالة القدس من طاولة المفاوضات.
 19/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 

 مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية ألونروالمالي لاألغا: العجز ا
كد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين، رئيس وفد أ :انعمّ 

اللجنــة االستشــارية، علــى أن تكــرار العجــز المــالي فــي الموازنــة االعتياديــة لوكالــة  فلســطين الجتماعــات
لتصــفية الوكالــة الدوليــة التــي تمثــل الشــاهد الــدولي علــى  ،وليســت ماليــة ،األونــروا مــرده أســباب سياســية

خــالل كلمتــه فــي االجتمــاع الطــارئ للجنــة االستشــارية لوكالــة  ،ورفــض األغــا نكبــة الشــعب الفلســطيني.
ان، بحضــور ممثلــين عــن فلســطين واألردن ، الــذي عقــد اليــوم فــي مقــر رئاســة الوكالــة فــي عّمــاألونــروا
كبيـر ممـا يهـدد قـدرة  حـدّ  إلـىاألمريكيـة بتقلـيص مسـاهمتها  اإلدارةولبنان والدول المانحة، قرار  ةوسوري

ماتها لميزانيــة الوكالــة تقلــيص مســاه الوكالــة الدوليــة علــى تقــديم خــدماتها لالجئــين الفلســطينيين، معتبــراً 
مليون  350تقدر بأكثر من  2017مليون دوالر بعد أن كانت في عام  60 إلى 2018 سنةووصولها في 

 دوالر، يمثل ضربة قاسية لخطط وكالة الغوث ويهدد مستقبل عملها.
 21/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 والوضع خطير جداً  ألونرواا" لن ترث مدارس التربية"صيدم": "
قــال وزيــر التربيــة والتعلــيم العــالي صــبري صــيدم، إن الــوزارة لــن تــرث مــدارس وكالــة األونــروا. : رام هللا

 لة، واصفًا الوضع بالخطير جدًا.وحذر من حرمان مئات آالف الطلبة من التعليم في مدارس الوكا
خالل لقائه، األربعاء، وفدًا ضم ممثلين عن اللجان الشعبية في المخيمات، ودائرة شؤون  ،وجدد صيدم

تأكيـــد الـــوزارة ، الالجئــين، واتحـــاد العـــاملين فـــي وكالــة الغـــوث، والفعاليـــات الوطنيـــة فــي محافظـــة نـــابلس
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الغوث، والوقوف في وجه السياسات التي تطـال التعلـيم، الثابت ودفاعها عن حقوق العاملين في وكالة 
خاصة بعد القرار األمريكي بتقلـيص دعـم الوكالـة. وأكـد أن هـذه السياسـات سـتترك آثارهـا السـلبية علـى 

 الواقع التعليمي وستفاقم األوضاع بشكل مأساوي داخل المخيمات.
 24/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا  

 

 بتحمل مسؤولياتها األونرواطالب " تالتحرير"منظمة 
اللجان الشعبية لالجئين الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس،  طالبت :كوناوكالة 
يات القضية الفلسطينية. وقال والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما في مواجهة تحد األونرواوكالة 

في كلمة على هامش وقفة احتجاجية نظمتها  ،مسؤول اللجان في منظمة التحرير عاطف أبو حمادة
عد استهدافًا " تُ األونرواالقدس و" إن القرارات األمريكية ضدّ  ،اللجان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

 لجوهر القضية الفلسطينية وثوابتها األساسية.
 14/2/2018 ،ج، الشارقةالخلي

 

 غا: أزمة األونروا تتطلب تمويل برامجها وليس تقليص خدماتهااآل
ا زكريـا اآلغـ ،قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون الالجئين :غزة

 إن األزمة الحالية التي تمر بها وكالة األونروا تتطلب تمويـل عاجـل لبرامجهـا ولـيس تقلـيص لخـدماتها.
ــالمؤتمر الــدولي لــدعم 13/3/2018 فــي بيــان صــدر عنــه، يــوم األربعــاء ،وأضــاف األغــا ، إننــا نرحــب ب

مصــر الــرئيس فــي العاصــمة اإليطاليــة رومــا بــدعوة مــن  الخمــيس"األونــروا" الــذي ســتلتئم جلســاته يــوم 
مات الماليـة اسـهونـدد األغـا باسـتخدام اإل الحالي للجنة االستشارية لألونروا إلى جانـب السـويد واألردن.

 ألغراض إنسانية كأداة ابتزاز سياسي.
 14/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 الحادلمعالجة النقص المالي  الحمد هللا يدعو إلى تكثيف دعم األونروا
رامــي الحمــد هللا إلــى "اســتمرار وتعزيــز االلتــزام السياســي لضــمان  الفلســطيني دعــا رئــيس الــوزراء :رومــا
لى أن حلّ  ، يظـل يتم ذلك الحـلّ  عادل لمحنة الالجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق سالم نهائي، وا 

ال يتجـزأ  ال يتجزأ من الجهود الدولية لتخفيف المصـاعب التـي يتحملهـا شـعبنا، وجـزءً  دعم األونروا جزءً 
عــادل وشــامل  مـن المســؤولية الدائمــة لألمــم المتحــدة تجـاه قضــية فلســطين، إلــى حــين التوصـل إلــى حــلّ 

 .ذات الصلة" األمميةعلى القانون الدولي والقرارات  مبنياً 
خالل كلمته في المؤتمر االستثنائي لألونروا، الذي عقد في رومـا، الخمـيس: "يشـرفني  قال الحمد هللا،و 

 "....أن أكون معكـم فـي هـذا التجمـع الـدولي الهـام إللقـاء كلمـة نيابـة عـن سـيادة الـرئيس محمـود عبـاس
 قلــق العميــق لالجئــين": "إن أزمــة التمويــل والضــغوطات التــي تواجههــا األونــروا تســبب القــائالً  وأضــاف
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فــي هــذا  محوريــاً  "اجتمــاع اليــوم والتعهــدات الماليــة وااللتزامــات ســتكون عــامالً  إنوقــال:  الفلســطينيين.
علـى  الحمـد هللا حـثّ و "، اسـتثنائياً  وتعاطفاً  الصدد، فالتحديات التي نواجهها غير مسبوقة وتتطلب جهداً 

قص المــالي الحــاد النــاجم جزئيــًا عــن نقــص التمويــل "تكثيـف الــدعم لألونــروا فــي هــذا الوقــت لمعالجــة الــن
  التراكمي لألونروا، والذي تفاقم بفعل التخفيض المفاجئ للتمويل األمريكي".

رئيس الوزراء: "كما أننا ما زلنـا نـؤمن أنـه ينبغـي أن تتلقـى األونـروا مسـاهمة أكبـر مـن الميزانيـة  وأردف
دامة م واردها المالية، وذلك على النحو الذي أوصى به األمين العامة لألمم المتحدة، من أجل تثبيت وا 

واســـتطرد: "وهنـــا فإننـــا نـــرفض  "....العــام لألمـــم المتحـــدة، وأغلبيـــة الـــدول األعضـــاء فــي العـــام الماضـــي
المــزاعم الخاطئــة واالســتفزازية بــأن الــدعم المقــدم لألونــروا قــد تســبب فــي نــوع مــن االتكاليــة وأطــال أمــد 

واســـتدرك رئـــيس الـــوزراء إن االدعـــاءات القائلـــة بـــأن "األونـــروا" تكـــرس  نيين".مشـــكلة الالجئـــين الفلســـطي
مشكلة الالجئين تفتـرض أن هويـة الالجئـين الفلسـطينيين والـدعوة إلـى الوفـاء بحقـوقهم تعتمـد فقـط علـى 

 وجود هذه الوكالة، غير صحيحة.
 15/3/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 :الفصائل ب.
 حماس ترفض تقليص األونروا لخدماتها بلبنان
في لبنان تقليص خدماتها الصحية، مطالبة  األونرواعبرت حركة حماس عن رفضها قرارات وكالة 

حماس  ل حماس في لبنان علي بركة، خالل زيارة وفد ضمّ وأكد ممث األخيرة بالتراجع عن قراراتها.
والفصائل الفلسطينية في لبنان، للمدير العام لألونروا ماتيوس شمالي؛ رفض الفلسطينيين تقليص 

ودعا بركة األونروا إلى إيجاد حلول عاجلة، لتحسين الموازنة العامة من  األونروا لخدماتها الصحية.
 طيني في لبنان من الحصول على كامل حقوقه.أجل أن يتمكن الالجئ الفلس

بدأت بتنفيذ تقليصات على خدماتها  األونرواقال مكتب شؤون الالجئين في حماس، إن وكالة كما 
وشدد المكتب في  ، معتبرًا ذلك "جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا".2016لالجئين في لبنان منذ بداية 

وأوضح أن  "إلسقاطها بكل الوسائل السلمية المتاحة". بيان صحفي على رفضه لهذه القرارات، داعياً 
إلى  %100"أونروا" أقرت برنامج تقليصات خاص بفلسطينيي لبنان يطال حاالت المستوى الثاني من 

في مستشفيات الهالل  %95في المستشفيات الحكومية، و %85في المستشفيات الخاصة، و 80%
رض على الالجئ الفلسطيني أن يدفع فرقًا يصل إلى وأضافت "ما يعني أنه ف األحمر الفلسطيني.

من كلفة العالج في المستوى الثاني. مع العلم أن عدد حاالت المرض في المستوى الثاني  20%
 من عموم المرضى". %95تصل إلى نسبة 

 8/1/2016موقع حركة حماس، غزة، ؛ و 4/1/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 وهي مؤسسة دولية وجدت من أجل الشعب هي الشاهد الحي لقضيتنا روااألونقيادي بفتح: 
عّبر عدد من األطفال والتالمذة الفلسطينيين، الذين تقدموا : منصور أحمد -الخروب  إقليم

عيادة "األونروا" في سبلين، رفضًا لسياسة المنظمة الدولية بتقليص خدماتها تجاه  المعتصمين أمام
 .الشعب الفلسطيني، عن "استيائهم وسخطهم لهذه السياسة"

من جهته قال مسؤول حركة فتح في صيدا العميد ماهر شبايطة لـ"السفير" والذي شارك في اعتصام 
بعها "األونروا" بحجة عدم وجود إمكانات مالية، والجميع سبلين "نحن اعتدنا على هذه السياسة التي تت

يعلم أن "األونروا" هي الشاهد الحي لقضيتنا الفلسطينية، وهي مؤسسة دولية وجدت من أجل الشعب 
الشعب الفلسطيني الفقير ال يمكنه  أن إلى". ولفت 1949الفلسطيني بعد النكبة الفلسطينية في العام 

 االستشفاء". من فاتورة %15وال  5دفع 
وكان ألقى في االعتصام كلمة الفصائل الفلسطينية أبو فؤاد أحمد، فاعتبر أن ما أقدمت عليه 

" كارثة حقيقية على المجتمع الفلسطيني بأكمله، سواء على مستوى الرعاية الصحية أو التعليم األونروا"
 طينيين".والخدمات األخرى"، ورأى أنه أشبه بحكم اإلعدام على الالجئين الفلس

 18/1/2016السفير، بيروت، 
 

 تدعو األونروا للتراجع عن تقليص خدماتهابرام هللا  واإلسالميةالقوى الوطنية 
البيرة، األربعاء، وقفة أمام مقر وكالة "األونروا" نفذت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة رام هللا و  :وفا

وشارك في الوقفة االحتجاجية  في رام هللا، احتجاجا على تقليص الخدمات الكبية المقدمة للمخيمات.
اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة، وعدد من النشطاء، وممثلي الفعاليات الشعبية، وتم تسليم 

وطالبت القوى في  قليص الخدمات الطبية المقدمة للمخيمات الفلسطينية.مذكرة تتعلق بقرار الوكالة ت
رسالتها، وكالة "األونروا" بإلغاء قراراتها بتقليص الخدمات الصحية فورا، مشيرة إلى أن العديد من 
الضحايا يسقطون جراء القرارات المجحفة التي اتخذتها الوكالة في لبنان السيما الخدمات الصحية 

 اها أبناء شعبنا.التي يتلق
 20/1/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
  األونروااللجنة القيادية الفلسطينية: الضغط على 

التحرير  في مقر أمانة سر منظمة اجتماعاعقدت "اللجنة القيادية الفلسطينية" لمتابعة ملف "األونروا"، 
الفلسطينية في مخيم المية ومية، للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بملف إعمار مخيم نهر البارد، 

وباسم القيادة السياسة  باسمهاوأصدرت اللجنة بيانا، حيت فيه  وبتقليص "األونروا" خدماتها وتقديماتها.
ات الفلسطينية "لمشاركته الكثيفة الفلسطينية في لبنان، الشعب الفلسطيني في كل المخيمات والتجمع

الماضي"، ودعته إلى "االستمرار في  األسبوعالتي دعت إليها اللجنة في  االعتصاماتوالحضارية في 
القادم والذي سيبدأ  لألسبوعالمشاركة بالروحية عينها والوتيرة في برنامج التحركات الذي تم إقراره 

 االحتجاجيةأكدت أنها "ماضية بتنظيم برامج للتحركات و  من يوم اإلثنين القادم". اعتبارا تنفيذه
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الجماهيرية، السلمية والحضارية في المناطق كافة، وفق توجهات القيادة السياسية الفلسطينية، للضغط 
جراءاتها  على وكالة "األونروا" حتى تستجيب إدارتها لكل المطالب الفلسطينية والتراجع عن قراراتها وا 

 ".االستشفاءمؤخرا بحق أبناء شعبنا الالجئ في لبنان، والتي طالت برنامج  تهااتخذالتعسفية التي 
، أكدت "التزامها السياسات والضوابط المرسومة في مواجهة قرارات "األونروا"، وتجنيب المدارس وكذلك

 ، وعدم إعاقة عمل هذه المجاالتاالحتجاجيةوالعيادات وأقسام الصحة )النظافة( من برامج التحركات 
الموظفين  ألبنائناعن اإلساءة  واالبتعادالمذكورة، خدمة لشعبنا ومصالحه، وعدم التعرض للمنشآت 

وأصدرت حركة فتح في منطقة بيروت "برنامج النشاط األسبوعي لمواجهة  والعاملين في "األونروا".
 منه. 29الجاري حتى  25المقبل، من  لألسبوعقرارات األونروا" 

 24/1/2016، المستقبل، بيروت
 

جراءات إدارة األونروا، لمواصلة الفصائل في لبنان  التحركات االحتجاجية الرافضة لقرارات وا 
التحية ألهلنـا فـي  ية الفلسطينية في لبنانقيادة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالم وجهت :وفا –بيروت 

كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لمشاركتهم الكثيفة في التحركات االحتجاجية الرافضة 
جراءات إدارة األونروا، وتدعوها لالستمرار في المشاركة بذات الروحية والفاعليـة والحضـارية.  لقرارات وا 

نكارهم لكافـــة القـــرارات واإلجـــراءات التــي اتخـــذتها وبـــدأت بتنفيـــذها إدارة وجــدد المجتمعـــون رفضـــهم واســت
األونــروا فــي لبنـــان، والتــي اســـتهدفت الخــدمات الطبيــة واالستشـــفائية لالجئــين الفلســـطينيين، كمــا أكـــدوا 
مواصلة التحركات االحتجاجية السلمية والحضارية، إلى أن تستجيب إدارة الوكالة، للمطلب الفلسـطيني 

وشدد المجتمعون على ضرورة  ي والشعبي الداعي للتراجع عن هذه القرارات واإلجراءات الظالمة.الرسم
االستمرار بااللتزام بالموقف الفلسطيني الموحـد ودعمـه، مـن خـالل تلبيـة الـدعوات لألنشـطة والتحركـات 

لمدارس والعيادات ، وضرورة المحافظة على تحييد ااألونرواالتي تدعو لها اللجنة المكلفة بمتابعة ملف 
وجميــــع أقســــام الصــــحية )النظافــــة( فــــي كــــل المخيمــــات عــــن التحركــــات االحتجاجيــــة، وعــــدم التعــــرض 

 للمنشآت، واالبتعاد عن اإلساءة ألبنائنا الموظفين والعاملين في األونروا.
 30/1/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

 

 نكبةالعلى  اً شاهد باعتبارها هان االحتالل للتخلص منبضغط م: أزمة األونروا تتم "الديموقراطية"
لم تمر تصريحات وبيانات المفّوض العام ومسؤولي وكالة األونروا المتتالية حول : شوقي الحاج

الخدمات التي ستطال العديد من برامجها، ما لم يتّم توفير التمويل المطلوب من الدول تقليص 
ما يشبه القنبلة التي تطايرت  إلىتحّولت هذه التصريحات  المانحة، على الالجئين مرور الكرام.

 شظاياها، مهّددة مستقبل وحياة ماليين الالجئين الفلسطينيين المنتشرين، ليس في الضفة الغربية
 وقطاع غزة فقط، بل أيضًا في لبنان، سورية، واألردن.
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بحسب عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الديموقراطية" عبدهللا كامل، فإن ما يجري يتم بضغط من و 
 االحتالل اإلسرائيلي للتخلص من "األونروا" لما تمثله من شاهد على نكبة فلسطين وحق العودة.

هذا اإلطار، والهدف الضغط على المجتمع الدولي لتحّمل  ويقول كامل إن التحركات تأتي في
نهاء أزمة الوكالة المالية المفتعلة، عبر االلتزام بتوفير التمويل المطلوب الستمرار عمل  مسؤولياته وا 

ذ يستغرب كامل التعاطي الدولي مع هذه األزمة، والتصريحات العلنية للعديد من  وبرنامج "األونروا". وا 
صرارهم على عدم رفع قيمة المبالغ التي يقومون بمنحها للوكالة، يشير  مسؤولي الدول  إلىالغربية وا 

مليون دوالر من ثالث دول عربية هي الكويت والسعودية  49"األونروا" تلقت مساهمات بقيمة  أن
واإلمارات، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة مساهمات بريطانيا وسويسرا والواليات المتحدة وبعض 

 مليون دوالر. 30حدود الـ  إلىول الد
مليون  86يتخّوف كامل من تفاقم المشكلة، خصوصًا في ظل العجز المالي للوكالة الذي افتتحته بـ 

. ويتحّدث كامل عن الهدر المالي الذي 2016مليون دوالر على مدى العام  135دوالر ويقدر بنحو 
الر، والذي نّفذته شركة بريطانية مقّرها سويسرا مليون دو  50سّببه مشروع التطوير اإلداري الذي كلف 

جانب النظام المحوسب الذي  إلىوصاحبها فليبو غراندي وهو على عالقة صداقة بالمفوض العام، 
يكلف القيمة نفسها بالرغم من أن الوكالة ليست بحاجة له"، مشيرًا إلى "أن بعض الخبراء والمستشارين 

دوالر يوميًا، فضاًل عن رواتب خيالية لبعض  1500حدود  إلىيحصلون على رواتب مرتفعة قد تصل 
 الموظفين والحراس الشخصيين وبرامج التدريب وتكاليف السيارات".

 2/2/2016السفير، بيروت، 
 

 تقليصات األونروا زادت من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني: اإلسالمي الجهاد
أبـو سـامر موسـى،  الفلسـطينية ركـة الجهـاد اإلسـالميحدعا القيـادي فـي  / جنوبي لبنان:مخيم الرشيدية

أبنـاء الشــعب الفلسـطيني فــي المخيمـات الفلســطينية فـي لبنــان إلـى أوســع مشـاركة فــي فعاليـات البرنــامج 
وقــال  .الفلســطينيةع "األونــروا" المنبثقــة عــن القيــادة السياســية للفصــائل الــذي أقرتــه لجنــة إدارة األزمــة مــ

موســـى: "إن التقليصـــات التـــي أقرتهـــا األونـــروا زادت مـــن معانـــاة أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني علـــى أبـــواب 
 المستشفيات وفي رفع تكاليف العالج الباهظة".

 14/2/2016 ،المستقبل، بيروت

 

 تجاجات ضد قرارات األونروالبنان: الفصائل تؤكد تواصل االح
قالت لجنة إدارة خلية األزمة مع "األونروا"، إن استمرار األخيرة في قراراتها القاضية بتقليص : بيروت

في لبنان، كما اتهمت مديرها العام  الخدمات الطبية واالستشفائية، سينعكس سلبًا على السلم األهلي
 بالتحايل على الالجئين الفلسطينيين ومطالبهم. 
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وفي مؤتمر صحفي عقدته، يوم الثالثاء، أمام مقر األونروا الرئيسي في بيروت، أكد عضو قيادة 
حركة الجهاد اإلسالمي شكيب العينا، رفض مقترح إنشاء الصندوق االستشفائي التكميلي، الذي أعلن 

ه مدير األونروا ماتيوس شمالي، ووصفه بالمخالف للمعايير الدولية اإلنسانية، وجدد تمسك "الخلية" عن
 بتأمين االحتياجات الالزمة والمتطلبات الحياتية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين. 

من جهته، قال أحمد عبد الهادي، نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، إن أعضاء خلية 
األزمة ما زالوا صفًا واحدًا في مواجهة قرارات األونروا، شاجبًا سعي مدير األونروا للتهجم على 
تحركات أعضائها والالجئين الفلسطينيين. وأضاف "لسنا بلطجية وال قطاع طرق وال فاسدين"، بل 

 تشفيات. الفاسد هو من يسمح باستشراء الفساد في قطاعات األونروا ويحجز جثث الالجئين في المس
 1/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 "خدمات األونروا في ميزان الالجئين في قطاع غزة"تعد دراسة بعنوان  شؤون الالجئين في حماس
شؤون الالجئين في حركة حماس عن انتهائها من إعداد دراسة بعنوان "خدمات أعلنت دائرة : غزة

 األونروا في ميزان الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقال رئيس الدائرة د. عصام عدوان خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد في نقابة المهندسين في غزة، 

"بأن استمرار األونروا في تقليص الخدمات  ( لإلعالن عن نتائج الدراسة:3-10ظهر يوم الخميس )
عدادها".   التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، كان سببًا في االهتمام في هذه الدراسة وا 

م خدمات صحية أولية  على صعيد الخدمات الصحية، فقد أظهرت نتائج الدراسة، إلى أن "األونروا" تقدِّ
لك طالب الالجئون بتوفير مستشفى متكامل في القطاع يتبع لوكالة ال تفي باحتياجات الالجئين، ولذ

فيما ذهبت الدراسة في الجانب اإلغاثي، إلى أن تموين الوكالة غير كافٍّ وال يغطي  الغوث.
رهاقًا للمستفيدين، فيما أظهرت النتائج وجود  احتياجات الالجئين، وتمثِّل طريقة توزيعه إذالاًل وا 

في محور التعليم، فقد أظهرت  اأم ت النظافة التي تقدمها "األونروا".ضعف، وعدم رضى للخدما
االستطالعات بوجود عدم رضى لدى جمهور الالجئين عن تدريس مقرر حقوق اإلنسان ألنه ال يخدم 
الالجئين وقضيتهم اإلنسانية والسياسية، إلى جانب أن عددًا من االستطالعات ذهبت إلى عدم القبول 

فيما وجدت الدراسة وجود عددًا من المطالبات  المتزايد بداخل الفصول الدراسية. عن أعداد الطالب
لضرورة إدراج الصف العاشر األساسي ضمن التعليم الذي تقدمه الوكالة إلى جانب بناء مدارس 

 جديدة لمواكبة احتياجات الالجئين التعليمية.
وكالة، وبأن معظم الالجئين ال يوافقون هذا وأظهرت الدراسة وجود حاجة ماسة لزيادة التوظيف في ال

على زيادة موظفي البطالة )المؤقتين( على حساب الوظائف الثابتة، فيما جانب آخر بدى غير مقتنع 
 بنزاهة وحيادية عمليات التوظيف في الوكالة، حيث يشعرون بوجود واسطة ومحسوبية. 
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ا" لم تقم بالتطوير المناسب لمخيمات جانب آخر من الدراسة ذهبت إليه المؤشرات إلى أن "األونرو 
قطاع غزة، فيما اعتقد آخرون بانخراط الوكالة في مخطط لتصفية قضية الالجئين، ويستدلون على 

 ذلك من تصاعد وتيرة تقليص الخدمات.
 10/3/2016، فلسطين أون الين

 

 ينتهي بالفشل باألونرواالفلسطينيين  لقاء الالجئينلبنان: 
لخصت "خلية أزمة األونروا" الفلسطينية نتائج االجتماع الذي رعاه أمس، المدير العام لألمن : محمد صالح

العام اللواء عباس إبراهيم، بين وفد القوى السياسية الفلسطينية الوطنية واإلسالمية ومدير عام الوكالة 
تياس شمالي، بأن "اللواء إبراهيم تمكن من وضع كل ملف الخدمات التي تقدمها األونروا إلى الالجئين ما

المتحدة من جديد، خصوصا أن شمالي  لألممالفلسطينيين في لبنان في عهدة األمم المتحدة، واألمين العام 
 لواء إبراهيم".معطى ألي حل، والقرار ليس بيده وأن هذا األمر إنجاز يسجل ل أيال يملك 

دبور، والمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان  أشرفوكان االجتماع، الذي حضره السفير الفلسطيني 
سيغريد كاغ في مقر األمم المتحدة في بيروت قد انتهى من دون تقديم أي حلول أو حتى تراجع من المدير 

 أي قرار وأن األمر متعلق باألمم المتحدة. العام لـ"األونروا" عن قراراته كونه موظفا وال يستطيع أخذ
المتحدة خالل  لألممالعام  لألمينبدورها، لم تقدم كاغ أي حلول بل وعدت بنقل المطالب الفلسطينية 

 واحدة.ساعة المقبلة حيث ستلتقيه في نيويورك وتبحث معه بكل المطالب الفلسطينية كسلة  48ال 
 تضامنا إلى أقصى الحدود مع المطالب الفلسطينية المرفوعة. الذي أبدى إبراهيمموقف لبنان عبر عنه 

شدد الوفد الفلسطيني على أن ما يعاني منه الشعب الفلسطيني في لبنان هو قرار سياسي لشطب حق و 
نهاءالعودة   خدمات صحية وتربوية وغيرها. أو"األونروا" بشكل تدريجي وليس بسبب عجز مالي  وا 

لوفد الفلسطيني اجتماعا في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت حيث وبعد انتهاء االجتماع عقد ا
 " تصعيد المواجهة مع الوكالة وفتح معركة المطالب كلها سلة واحدة.األزمةقررت "خلية 

 زار وفد من المدارس الفلسطينية خيمة االعتصام في عين الحلوة تضامنا مع المعتصمين فيها. كما
  12/3/2016السفير، بيروت، 

 

 حلول "خلية األزمة" تطالب برحيل مدير األونروا بعد فشله في تقديم أيّ  :لبنان
 األونرواكالة عقدت "خلية إدارة األزمة مع األونروا" مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الثالثاء أمام مقر و : بيروت

 الرئيسي في لبنان لوضع الرأي العام الفلسطيني واللبناني بآخر المستجدات في األزمة مع الوكالة.
وألقى سمير لوباني المسؤول السياسي للجبهة الشعبية في لبنان بيانا باسم خلية األزمة، أكد فيه أن 

خذت منحى مغايرًا، حيث إن القرارات المعركة مع "األونروا" لم تعد حدودها خطة االستشفاء فقط بل أ
 األخيرة تهدف بشكل تدريجي إلى إنهاء عملها في لبنان، ما يعني النيل من قضية حق العودة.
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وأضاف لوباني أن التحركات االحتجاجية متواصلة حتى تتراجع "األونروا" عن قراراتها الظالمة، وا عادة 
 ينيين.تأمين كافة متطلبات واحتياجات الالجئين الفلسط

وتحدث في المؤتمر أحمد عبد الهادي نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، والذي وجه 
أضاف عبد الهادي أن شمالي فشل  المدير العام لألونروا طالبه فيها بالرحيل. رسالة لماتياس شمالي،

 في تقديم أي حل عملي يحقق من خالله أبسط حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني.
على إعداد مذكرة احتجاجية  الفلسطينية تعملأمين سر حركة فتح، إن الفصائل  ،أبو إياد شعالن قالو 

موجهة إلى األمين العام لألمم المتحد بان كي مون، الذي سيزور لبنان، تتضمن رفع شكوى لمنظمة 
 ينيين.خطر قراراته على الالجئين الفلسط األونروا تظهراألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ضد مدير 

 15/3/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مجدالني: بحثنا مع األونروا زيادة خدماتها لالجئين في سورية
لجبهة النضال الشعبي، "األيام": أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واألمين العام  -رام هللا 

أحمد مجدالني، زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين وكالة "األونروا" وسفارة فلسطين ووزارة الشؤون 
وقال مجدالني في حديث  االجتماعية السورية؛ لمتابعة أوضاع الالجئين في المخيمات السورية.

الة في سورية، في ضوء االستقرار صحفي، أمس: إنه بحث مع المفوض العام لـ"األونروا" دور الوك
األمني الذي تشهده سورية، "والمطلوب من الوكالة عمله لتخفيف معاناة شعبنا جراء الحرب المندلعة 

دخال المساعدات بشكل متواصل  منذ خمس سنوات". وأضاف: "تم بحث موضوع مخيم اليرموك وا 
مكانية العودة لفتح المعبر الرئيس للمخيم من شارع راما  بالتعاون مع السلطات الرسمية السورية، وا 

وكذلك تم بحث موضوع استمرار إعادة اإلعمار في مخيم الحسينية، وترميم مخيم السبينة، كذلك 
الحال لتطوير الخدمات في المخيمات األخرى التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير نتيجة الهجرة إليها 

 ذقية، ومخيم حمص".مثل مخيم جرمانا وخان دنون، ومخيم الرمل بالال
وتابع: "إن ذلك يتطلب زيادة الخدمات، كمًا ونوعًا، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين وكالة الغوث 

 وسفارة فلسطين في دمشق ووزارة الشؤون االجتماعية السورية".
  18/3/2016األيام، رام هللا، 

 

 يع ألزمة األونرواسر  لبنان يطالب بان كي مون بضرورة إيجاد حلّ في ممثل حماس 
وكالة محمد صالح: شارك العشرات من الفلسطينيين في االعتصام الحاشد أمام المقر الرئيسي ل

زمة، واللجان الشعبية، في األونروا في بيروت بدعوة من اتحاد نقابات عمال فلسطين، وخلية األ
 مواجهة قرارات الوكالة خصوصا الخدمات االستشفائية.

وطالب ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة في كلمة خالل االعتصام األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون بضرورة إيجاد حل سريع ألزمة األونروا وتامين مطالب الالجئين الفلسطينيين في لبنان. 
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ال: إذا لم يقم بان كي مون بتلبية مطالب الالجئين خالل زيارته إلى لبنان في األيام القليلة المقبلة، وق
عليه أن يأخذ معه المفوض العام لألونروا بيير كرينبول، ومديره العام في لبنان ماتياس شمالي، 

يص خدماتها تجاه ألنهما يعمالن على تصفية أعمال األونروا من خالل قراراتهما التعسفية بتقل
وأكد بركة أن التحركات الشعبية مستمرة حتى تحقيق مطالب شعبنا  الالجئين الفلسطينيين في لبنان.

الفلسطيني، وأنه ال تراجع عن هذه التحركات الشعبية السلمية حتى يصل صوتنا لكل العالم، مشيدًا 
لشعبية. محذرًا من أن إجراءات بوحدة الموقف الفلسطيني في لبنان وباألسلوب الحضاري للتحركات ا

 إدارة األونروا األخيرة تُصب في مشروع التوطين والتهجير الذي يرفضه شعبنا الفلسطيني.
 19/3/2016السفير، بيروت، 

 

 لبنان: الغضب يسيطر على المخيمات بسبب استهتار األونروا فيخلية األزمة 

بيروت: عقدت خلية أزمة األونروا مؤتمرا صحفيًا الخميس، أمام مقر األونروا الرئيسي في العاصمة 
نائب األمين العام لحركة أنصار هللا وعضو خلية األزمة محمود حمد، إن حالة  قالاللبنانية بيروت. و 

والسبب يعود إلى استهتار الوكالة بالحياة المعيشية ألهلنا  من الغضب تسود المخيمات الفلسطينية،
الالجئين. وأضافت خلية األزمة، إن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان مارست سياسة ضبط النفس 
لعدم إضافة أي من األعباء على حياة الالجئين ومعيشتهم، فيما لم يصدر عن األونروا إال سياسة 

 لرفض، فرفضت كافة الخطوات التي قدمتها الخلية.المراوغة والعناد وا
أن مبادرة المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أعادت إحياء  إلى وأشارت خلية األزمة

األمل في قضية تقليصات األونروا لخدماتها، فما كان من الخلية إال أن قدمت كافة التسهيالت إلنجاح 
ها الفنية من كافة القطاعات )الصحية واالجتماعية والتربوية واإلدارية وغيرها(، فيما الحوار، فجهزت لجان

أن جلسة الحوار التي عقدت يوم األربعاء إلى جهزت هذه اللجان ملفاتها وحددت سقف حوارها. وأشارت 
ضرورة ال تبشر بخير، مؤكدة رفضها للجنة المتعددة االختصاصات التي شكلتها األونروا، مشددة على 

 أن يكون هناك مقابل كل لجنة من طرفها لجنة أخرى من طرف األونروا.
 28/4/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 الفصائل الفلسطينية في لبنان تعلق قرار إغالق مكاتب األونروا

: قـــررت القيـــادة السياســـية للفصـــائل والقـــوى الفلســـطينية فـــي لبنـــان تعليـــق إغـــالق مكاتـــب بتـــرا –بيـــروت 
وأصــدر مجتمعــون  األونــروا فــي انتظــار نتــائج االتصــاالت الجاريــة بشــأن المطالــب الفلســطينية المعلنــة.

ليـاس فـي بيـروت بمشـاركة مسـؤولي اللجـان إبعد اجتماع عقد في مقـر قيـادة حركـة فـتح فـي مخـيم مـار 
كـدوا فيـه تعليـق إغـالق المكتـب الرئيسـي لألونـروا فـي أ كيلها للحـوار مـع األونـروا بيانـاً نية التي تـم تشـالف

بيروت، إضافة إلى المكاتـب فـي بقيـة المنـاطق فـي لبنـان وذلـك تلبيـة لمبـادرة المـدير العـام لألمـن العـام 
رعايتـه، والتأكيـد علـى االسـتمرار اللبناني اللواء عباس إبراهيم الـذي أطلـق مبادرتـه للحـوار مـع األونـروا ب
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فــــــي التحركــــــات والنشــــــاطات واالعتصــــــامات فــــــي المخيمــــــات والمنــــــاطق المطالبــــــة بحقــــــوق الالجئــــــين 
 الفلسطينيين في لبنان.

 6/5/2016الرأي، عمان، 

 

 بالتصعيد إذا لم تتراجع عن قراراتها األونروالبنان: خلية األزمة تهدد 

بيـــروت: عقـــدت خليـــة إدارة األزمـــة مـــع األونـــروا، اليـــوم الخمـــيس، مـــؤتمرًا صـــحفيًا أمـــام مقـــر األونـــروا 
الرئيســـي فـــي العاصـــمة اللبنانيـــة بيـــروت، لوضـــع الـــرأي العـــام بـــآخر المســـتجدات المتعلقـــة باألزمـــة مـــع 

مر المســؤول السياســي للجبهــة الشــعبية ســمير لوبــاني، والــذي قــال إن نســبة األونــروا. تحــدث فــي المــؤت
بحســب إحصــائية األونــروا األخيــرة،  %66الفقــر لــدى الالجئــين الفلســطينيين فــي لبنــان بلغــت أكثــر مــن 

وقــال: "مطالبنــا معروفــة االستشــفاء  متســائاًل كيــف تتراجــع األونــروا بعــد هــذه اإلحصــائية عــن واجباتهــا.
عــادة إعمــار نهــر البــارد".والتعلــيم وا وجــددت خليــة األزمــة تمســكها بالمبــادرات  إليــواء وقضــية اإلغاثــة وا 

يجاد حلول لعقد حوار مع األونروا.  اللبنانية والفلسطينية التي عملت على تخفيف األزمة وا 
كما تحدث في المؤتمر، نائب المسؤول السياسي لحركة حماس أحمد عبد الهادي، والذي قال إن خلية 

وأضـاف إنـه تـم االتفـاق علـى موعـد  ألزمـة تتـابع الحـوار بـين اللجـان المختصـة واألونـروا بحـذر شـديد.ا
محــدد للحــوار، وعليـــه إن انتهــى ولـــن نصــل لحـــل أو لصــيغة مــع األونـــروا فالتصــعيد قـــادم. وقــال عبـــد 

ال لكل حادث حديث".  الهادي: "نريد من األونروا التراجع عن قراراتها، وا 
 5/5/2016ني لإلعالم، المركز الفلسطي

 

 لثني القيادة الفلسطينية للدخول بمسار التسوية الهابط األونروا"الديموقراطية": أمريكا تجفف منابع 

أوضـح مسـؤول دائـرة الالجئـين فـي الجبهـة الديموقراطيـة، عبـد الحميـد حمـد، أنـه ربيع أبو نقيـرة:  -غزة 
ــــين  302وفــــق القــــرار  ــــى الالجئ ــــة عل ــــة القانوني ــــإن األونــــروا لهــــا الوالي الصــــادر عــــن األمــــم المتحــــدة، ف

الفلســطينيين، ورعــايتهم وتشــغيلهم، مشــيرا إلــى أن نشــأة األونــروا جــاءت فــي ســياقها التــاريخي ردا علــى 
وأشــار إلــى أن األونــروا عنــوان لقضــية الالجئــين، مؤكــدًا أن أي مشــاريع  .1948فلســطينيين عــام نكبــة ال

 تهدف للمس بالخدمات المقدمة لهم "نرفضها ونقف ضدها بكل الوسائل النضالية والكفاحية".
دث وأوضح أن األونروا تتأثر بالوضع السياسي المحلي واإلقليمي والدولي، قائال: "عندما نشاهد مـا يحـ

فــي الــدول العربيــة ومــا نعيشــه مــن انقســام، ذلــك يــدفع أمريكــا بــين الحــين واآلخــر لتجفيــف منــابع الــدعم 
للوكالة، من أجل ثني القيادة الفلسطينية للـدخول فـي مسـار التسـوية الهـابط الـذي يهـدف لطمـس قضـية 

ع فـاء االحـتالل مـن أي الالجئين والبحث عن حلول جزئية تتناسب مع الرؤية اإلسـرائيلية واألمريكيـة، وا 
نسانية ومالية تجاه شعبنا".  مسؤولية قانونية وا 

 19/5/2016فلسطين أون الين، 
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 الفلسطينيين "الجهاد": هناك خطوات حثيثة من األمم المتحدة للتخلي عن قضية الالجئين

أخـذت " األونـروان وكالة إالقيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل،  قالربيع أبو نقيرة:  -غزة 
على عاتقها التخفيف من معاناة الالجئـين حتـى يعـودوا إلـى أرضـهم، لكنـه قـد بـدا وجههـا الحقيقـي وهـو 

وقــال المــدلل لـــ"فلسطين": "اآلن  ا اليــوم".أن يبقــى شــعبنا مشــردا ويبقــى يعــيش حالــة العــذاب التــي يعيشــه
تقلـــص األونـــروا خـــدماتها المقدمـــة لالجـــئ الفلســـطيني، وترميـــه لألزمـــات التـــي يعيشـــها العـــالم كلـــه، فـــي 
الوقــت الــذي أخــذت هــي علــى عاتقهــا العنايــة بشــئون الالجئــين، لكــن يبــدو أنهــا تخلــت عــن هــذا الــدور 

مـــن األمـــم المتحـــدة واألونـــروا للتخلـــي عـــن قضـــية  ورأى أن هنـــاك خطـــوات حثيثـــة لصـــالح االحـــتالل".
الالجئــين، وأن يظلــوا ليعيشــوا العــذابات فــي ظــل انعــدام األفــق السياســي، مشــددا علــى أن الالجئــين هــم 
 ضــيوف علــى الــبالد التــي هــاجروا إليهــا، حتــى عــودتهم إلــى فلســطين، واالمتثــال لحــق العــودة المقــدس.

ى اللحظة في أماكن تواجدهم بصفة الجئين، قائال: "لذلك على وأكد أن الالجئين ال يزالون يعيشون حت
 األونروا أخذ دورها المناط بها تجاه الالجئين حتى النهاية".

 19/5/2016فلسطين أون الين، 
 

 لم تستجب لمطالب الفلسطينيين في لبنان األونرواعبد الهادي: أحمد 
أحمد عبد  أكد عضو القيادة السياسّية لحركة حماس في لبنان، د.: المصري أحمد -غزة  ،بيروت

في لبنان، لم تصل إلى استجابة  األونرواالهادي، أن حوارات اللجان الفلسطينية المتخصصة مع وكالة 
لصحيفة "فلسطين": "القيادة الفلسطينية درست ما  وقال عبد الهادي حقيقية لتحقيق المطالب المطروحة.

جرى خالل الحوار وما أفرز، ونستطيع القول بأن األونروا لم تقدم شيئًا، باستثناء بسيط جدا يتعلق 
 األونرواوأوضح عبد الهادي أن  ".2016بملف االستشفاء، الذي أعلنت تنفيذه بداية العام الجاري 

بدال من  %10أعفته تماما، وسيدفع  %5فبدال من أن يدفع الالجئ تراجعت في الملف الصحي قليال، 
وبشأن ملف التعليم، فقد أصرت الوكالة على قرارها بإبقاء  في المستشفيات الحكومية والخاصة. 15%

طالبا في الفصل الواحد، بينما لم تتعهد بإجراء تقدم في بناء مخيم نهر البارد، أو دفع  50أعداد الطلبة 
 أشهر من انتهاء منحتها لهم. 4للنازحين من سورية بعد  بدل إيجار

ولفت إلى حالة من االستغراب تعم الجميع بشأن تطبيق أونروا بخطوة منفردة آليات ما طرحته في 
الحوار برعاية مدير عام األمن اللبناني عباس إبراهيم، دون موافقة واتفاق مع ممثلي الالجئين 

أن القيادة السياسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، سوف تجتمع في وذكر عبد الهادي  الفلسطينيين.
وقت قريب، لتدارس ما جرى من خطوات لألونروا، وا عالنها من جانب واحد تنفيذ ما طرحته دون 

 موافقة واتفاق، ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة من تصعيد التحركات الشعبية.
 4/6/2016، فلسطين أون الين
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 ليس لدينا مال ندفعهأنه : األونروا أبلغتنا في لبنان زمة""خلية األ 
إدارة األزمة مع األونروا كشفت أن : أن بيروت، من 16/6/2016، المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 

 رًا عدم "وجود أموال تدفعها" لتلبية مطالبهم.وكالة األونروا أبلغتهم مؤخ

"إن مطالـــب الخليـــة ال تقبـــل  وقـــال نائـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس أحمـــد عبـــد الهـــادي:
نهــا رزمــة واحــدة ال يمكــن التخلــي عــن أي منهــا". ورّد عبــد الهــادي علــى مــدير عــام األونــروا  التقســيم، وا 

والخليـــة قـــد انتهـــت، قـــائال: "نـــرفض التصـــريحات األحاديـــة مـــاتيوس شـــمالي بـــأن األزمـــة بـــين األونـــروا 
الجانــب، واألزمــة مــا تــزال قائمــة بفعــل تعّنــت األونــروا ورفضــها كــل الحلــول المقدمــة مــن لجــان الحــوار 

وأكد عبد الهادي خالل مؤتمر صحفي عقدته الخلية، يوم الخميس، أمام مقر وكالة األونروا،  والخلية".
وقــال عبــد الهــادي إن مطالــب الخليــة ال تقبــل التقســيم  ى تحقيــق المطالــب.اســتمرارية االحتجاجــات حتــ

نهـــا رزمـــة واحـــدة ال يمكـــن التخلـــي عـــن أيٍّّ منهـــا، مشـــيرًا إلـــى أن أي اتفـــاق بـــين األونـــروا والالجئـــين  وا 
وشــدد علــى ضــرورة أن يكــون االتفــاق  الفلســطينيين يجــب أن يكــون تحــت رعايــة اللــواء عبــاس إبــراهيم.

اًل من الخلية والقيادة الفلسـطينية، وأن أي إعـالن مـن طـرف واحـد بشـأن انتهـاء األزمـة هـو مكتوبًا ومقبو 
 "كالم عارٍّ من الصحة، وما هو إال لبث الفتنة وشق الصف". 

أحمــد عبــد  د.شــّدد نائــب ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان ، أنــه 17/6/2016الســفير، بيــروت، وجــاء فــي 
ة "أن توافـق الوكالـة علـى مسـائل استشـفائية أخـرى ومنهـا رفـع الهادي في حديث لـ"السفير"، على ضـرور 

 فيمــاتقــديماتها لناحيــة الــدواء وأجهــزة العمليــات وصــور األشــعة وغيرهــا". كمــا طالــب بـــ"بذل جهــود أكبــر 
خــّص إعــادة إعمــار مخــيم نهــر البــارد، والعمــل ضــمن خطــة الطــوارئ لــدفع التعويضــات كافــة". وأكــّد أن 

مطالبة بتقليص عدد الطاّلب في كل صّف من صفوف مـدارس الوكالـة، التـي "الخلية لن تتوقف عن ال
طالبًا وطالبة، ما يعيق عملية التعليم". كما أشار إلى أن "الوكالة لم تلتزم بعـد فـي  50يحشر فيها نحو 

دوالرا  27موضوع إيجارات الالجئـين الفلسـطينيين مـن سـورية، وتقتصـر خـدماتها علـى تخصـيص مبلـغ 
 صة غذائية للفرد الواحد".أمريكيا كح

 

 رفض أن تتخلى األونروا عن مسؤولياتها وتلقي عبء الالجئين في وجه الدول المضيفةنبركة: 
ض حماس أن تتخلى وكالة األونروا عن غزة: أكد ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة رف

في تصريحات نقلها موقع حماس  ،مسؤولياتها وتلقي عبء الالجئين في وجه الدول المضيفة، مبيناً 
الرسمي، أن الضغط عليها والدول المانحة هي "مسؤولية فلسطينية لبنانية مشتركة". وشدد على أهمية 

وا" لمواصلة رعايتها لالجئين الفلسطينيين، معتبرًا وجود "موقف عربي ودولي جاد من أجل دعم "األونر 
 تخليها عنهم استهدافا لحق العودة".

 16/7/2016، القدس العربي، لندن
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 ولياتها تجاه الالجئينؤ بالوقوف أمام مس األونرواتطالب  القوى الوطنية واإلسالميةغزة: 
طالبت القوى الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية لالجئين ومجلس أولياء األمور، : حمتو نسمة -غزة 

وكالــة األونــروا بــالوقوف أمــام مســئولياتها تجــاه الالجئــين الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة فــي ظــل المعانــاة 
ضـد تقليصـات  2016-10-11 فـيوقفـة تضـامنية أمـام مقـر األونـروا بغـزة  وأكـدوا خـالل التي يعانونهـا.

وفـــتح بـــاب  2015الوكالـــة وحقـــوق المـــوظفين، علـــى ضـــرورة إلغـــاء تجميـــد الوظـــائف الـــذي صـــدر عـــام 
التوظيــف أمــام الخــريجين الجــدد، وتنفيــذ نتــائج مســح الرواتــب للمــوظفين كمــا تــم االتفــاق عليــه مــع إدارة 

كون فــي الوقفــة مــذكرة للمفــوض العــام لألمــم المتحــدة تتعلــق بمطالــب الالجئــين األونــروا. وســلم المشــار 
 والعاملين بالوكالة.

وطالب محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وكالة الغوث بعـدم العمـل علـى فصـل 
بقائها على ما هي عليه، كوحدة إدارية واحدة وخاصة دوائر الصحة.   دوائر الوكالة وا 

دد على أهمية توفير أطبـاء متخصصـين فـي كافـة عيـادة األونـروا وتمديـد العمـل فـي العيـادات للفتـرة وش
ـــة  المســـائية، مطالبـــًا بتـــوفير األدويـــة الالزمـــة علـــى مـــدار الشـــهر لســـد حاجـــة الالجئـــين بـــالجودة والكمي

ة بـدل التحـويالت ودعا خلف األونروا إلى إعادة فتح أكشاك الوالدة في كافة العيادات وتغطيـ المطلوبة.
الطبيــة لجميــع المرضــى فــي المستشــفيات، مؤكــدًا علــى ضــرورة ملــئ جميــع الوظــائف فــي كافــة دوائــر 

 الوكالة بالوظائف الثابتة وعدم اللجوء لنظام العقود المؤقتة.
 11/10/2016، فلسطين أون الين

 

 ين"شؤون الالجئين" في حماس: وقف دعم األونروا سيؤثر سلبا على خدمات الالجئ
حّذر عصام عدوان رئيس دائرة شؤون الالجئين فـي حركـة حمـاس مـن أن : محمود فودة - الرسالة نت

وقـال عـدوان  ن.سـيؤثر سـلبا علـى خـدمات الالجئـين الفلسـطينيي األونـرواالمساس بـدعم نشـاطات وكالـة 
يــوم الخمــيس، إن الرســالة التــي يجــب أن تصــل ألمريكــا والمجتمــع الــدولي  فــي تصــريح لـــ"الرسالة نــت"،

بأكملـــه أن المســـاس بـــدعم األونـــروا ســـيقابل بتحـــرك ماليـــين الالجئـــين للمطالبـــة بحقـــوقهم؛ ممـــا ســـيخلق 
أن تســـتمر فـــي عملهـــا إلـــى عـــدم االســـتجابة للضـــغوطات و  األونـــروا دعـــاو  أزمـــات جديـــدة فـــي المنطقـــة.

وشــدد علــى أن أمريكــا مطالبــة بزيــادة الــدعم المقــدم لألونــروا فــي هــذه الظــروف الصــعبة بــدال  اإلنســاني.
 من إيقافه كما ترغب )إسرائيل(.

 9/3/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 عن تقديم مساعداتها األونرواتوقف  بعدن يعانون من بطالة كبيرة والالجئ: فتحبشؤون الالجئين 
وصف المدير العام للمخيمات في دائرة شؤون الالجئين بحركة "فـتح" ياسـر أبـو : مريم الشوبكي -غزة 

، نظــــرًا إلــــى تقليصــــات "أونــــروا" فــــي الضــــفة الغربيــــة بـــــ"الكارثية" الفلســــطينيين كشــــك أوضــــاع الالجئــــين
وبين أبو كشك لصحيفة "فلسطين" أن الالجئين في المخيمات يعـانون  المستمرة، والتراجع في خدماتها.
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مـن بطالــة كبيــرة، فــي ظــل توقــف "أونــروا" عــن تقــديم مســاعداتها والتراجــع فــي خــدماتها، إضــافة إلــى أن 
 تي على حساب أزقة وشوارع المخيم.مساحة المخيمات محدودة، والتوسع العمراني فيها يأ

وأشــار إلــى أن تقليصــات "أونــروا" شــملت خــدمات التعلــيم، وبــرامج الطــوارئ والمســاعدات الغذائيــة، وأن 
وشـــدد علــــى وحـــدة الموقــــف  هنـــاك تخوفــــًا دائمـــًا مــــن إغـــالق المستشــــفى الوحيـــد لالجئــــين فـــي قلقيليــــة.

طــات التــي تنتهجهــا "أونــروا" ضــد الالجئــين، الفلســطيني )المخيمــات كافــة( فــي وجــه المــؤامرات والمخط
مناشدًا السلطة الفلسطينية الضغط عليها، للقيام بواجبهـا والتزاماتهـا تجـاه الالجئـين فـي الضـفة، والعمـل 

 على تحسين أوضاعهم المعيشية.
 5/4/2017، فلسطين أون الين

 

 األونرواشأة األسوأ منذ نبلبنان أوضاع الفلسطينيين : في حماس الالجئين ملف مسؤول
ذكر مسؤول ملف الالجئين الفلسطينيين في حركة حماس بلبنـان ياسـر علـي : مريم الشوبكي -بيروت 

ة، هـي األسـوأ مـن ناحيـة الحقــوق أن الالجئـين الفلسـطينيين فـي لبنـان يعـانون مـن أوضـاع معيشـية سـيئ
مــــن  األونــــرواالمدنيــــة واالقتصــــادية، نظــــرًا إلــــى تجاهــــل الســــلطات اللبنانيــــة حقــــوق الالجئــــين، وتنصــــل 

قلصت خدماتها خالل السنوات األخيـرة إلـى أدنـى  األونروالصحيفة "فلسطين" أن  عليوبين  التزاماتها.
مــن الجئــي لبنــان تحــت خــط  %66األزمــات )الحــدود، ودفعــت الالجئــين إلــى الــدخول فــي أزمــات تلــو 

 منهم تحت الخط الفقر المدقع(. %6الفقر، و
 5/4/2017، فلسطين أون الين

 

 "شؤون الالجئين" بحماس تطالب األونروا بإنقاذ موظفي غزة
الجئين في حركـة حمـاس وكالـة األونـروا إعـادة السـلة التموينيـة لكـل موظـف طالبت دائرة شؤون ال: غزة

ودعت الدائرة في بيان صـحفي  الجئ من موظفي السلطة في قطاع غزة سواء موظفي غزة أو رام هللا.
وصــل "الــرأي" نســخة عنــه األربعــاء، إلــى ضــرورة العمــل علــى زيــادة الحصــص التموينيــة لكــل موظــف 

 ن ألـف وخمسـمائة شـيكل، ألنـه بـذلك ينـدرج ضـمن معـدالت الفقـر الرسـمية.انخفض راتبـه المقبـوض عـ
ـــأن النـــداء الطـــارئ "لألونـــروا" لعـــام  م قـــد أكـــد علـــى اســـتجابة األخيـــرة لالحتياجـــات 2017وأورد البيـــان ب

 اإلنسانية في األراضي الفلسطينية.
 12/4/2017وكالة الرأي الفلسطينية، لإلعالم، غزة، 

 

 يدعو األونروا للتراجع عن القرارات التعليمية الجائرة سحمافي  شؤون الالجئين
حماس بلبنان األونروا إلى التراجع فورًا عن القرارات الجائرة بحق  دعا مكتب شؤون الالجئين في حركة

وعبر مكتب شؤون الالجئين عن قلقـه بشـأن القـرارات التـي تتخـذها  ناء شعبنا الفلسطيني.التعليم لدى أب
إدارة األونـروا بحـق التعلـيم فـي المراحـل االبتدائيـة والمتوسـطة والثانويـة، حيـث أقـّرت إدارة األونـروا عــدد 
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ت علـــى طالبـــًا، وهـــو مـــا أّدى إلـــى عـــدة مشـــكالت تعليميـــة انعكســـ 50-47الطـــالب فـــي الغرفـــة الصـــفية 
وأضــاف المكتــب أن إدارة التعلــيم فــي األونــروا اتخــذت قــرارًا جديــدًا  مســتوى التعلــيم والتســرب المدرســي.

يقضــي بتخفــيض نســبة الرســوب فــي مدارســها، بغــض النظــر عــن اجتهــاد الطــالب أو إهمــالهم، فتقيــيم 
 فسية لديهم.الرسوب الذي ال يعتمد على كفاءة الطالب سيؤدي حتمًا إلى فقدان االجتهاد والتنا
 30/5/2017، غزة، موقع حركة حماس

 

 األونرواأبو العردات يستنكر مطالبة نتنياهو بـتفكيك 
اســـتنكر أمـــين ســـر حركــــة فـــتح وفصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســــطينية فـــي لبنـــان فتحـــي أبــــو  :بيـــروت

ــــة األونــــروا، ودمجهــــا فــــي العــــردات،  ــــاهو بتفكيــــك وكال ــــامين نتني مطالبــــة رئــــيس حكومــــة االحــــتالل بني
وأعتبــر أن هــذه الــدعوة محاولــة عنصــرية  المفوضــية الســامية لشــؤون الالجئــين التابعــة لألمــم المتحــدة.

ن دول الشـتات والـذين مـا زالـوا يعـانو بـدنيئة وخبيثة لطمس قضية الالجئـين الفلسـطينيين الـذين يعيشـون 
مــن وطــأة النكبــة التــي حّلــت بفلســطين وشــعبها، والجريمــة الكبــرى التــي ارتكبتهــا العصــابات الصــهيونية 

 بطرد وتهجير ثلثي الشعب الفلسطيني. 1948عام 
 12/6/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 األونرواأبو سمهدانة: االحتالل يسعى إلى تصفية قضية الالجئين من خالل استهداف 
عضـو الهيئـة القياديـة العليـا لحركـة فـتح فـي  ،سـمهدانة أبـوعبـد هللا . نـدد د :عبـد الهـادي عوكـل - غزة

االحتالل  وفي مقدمتهم رئيس حكومةبحملة التحريض التي يشنها قادة االحتالل  ،المحافظات الجنوبية
مؤكــدًا أن مــا يطالــب بــه نتنيــاهو مــن تفكيــك للمنظمــة الدوليــة ال  ،بنيــامين نتنيــاهو ضــد وكالــة األونــروا

 قضـية الالجئـين وطمـس حـق العـودة. إنهـاءيعدو كونـه محاولـة لتصـفية القضـية الفلسـطينية مـن خـالل 
 أنوجـود األونـروا مؤكـدًا  إنهـاءعى وال زال لجهة أن االحتالل س ،في بيان صحفي ،وشدد أبو سمهدانة

محاوالتــه لــن تتوقــف فــي النيــل مــن األونــروا باعتبارهــا الشــاهد األبــرز علــى جريمتــه التــي ارتكبهــا بحــق 
ومــا لحـق بهـم مـن نكبــة ال تـزال تـداعياتها تتـوالى حتــى يومنـا هـذا مـن خــالل  48الفلسـطينيين فـي العـام 

 شردهم االحتالل من أرضهم وديارهم. أنزال يعيشها الالجئين بعد حالة الشتات واللجوء التي ال 
 12/6/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 

 تقليص الخدمات في مستشفى الوكالة بقلقيلية حول للتصدي لقرارات األونروافتح تعقد اجتماعًا 
بحــث اجتمــاع عقــد يــوم الســبت فــي مدينــة قلقيليــة، ســبل الــرد علــى سياســة وكالــة األونــروا  :وفــا–قلقيليــة 

المتمثلة بتقليص خدماتها المقدمة فـي القطـاع الصـحي، خاصـة مستشـفى الوكالـة، ومختلـف القطاعـات 
عضـو اللجنـة المركزيـة، مفـوض التعبئـة  ،كـة فـتحوشارك في االجتماع الذي عقد فـي مقـر حر  األخرى.
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والتنظيم، جمال محيسن، وأمناء سر أقـاليم الضـفة الغربيـة، ورؤسـاء اللجـان الشـعبية لخـدمات الالجئـين 
 والمكتب التنفيذي لالجئين، واتحاد البلديات والهيئات المحلية، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

بثقــة عــن القــوى الوطنيــة واللجــان الشــعبية والمكتــب التنفيــذي إلعــداد وقــرر المجتمعــون تشــكيل لجنــة من
برنامج فعاليات للتصدي لقرارات وكالة الغوث، وأكدوا مقاطعة مدير عمليات "األونروا" بالضفة الغربيـة 

وأجمعوا على ضرورة توجيـه رسـائل للمفـوض العـام لألمـم المتحـدة فـي منطقـة الشـرق  سكوت أندرسون.
 ن فيها عن احتجاجهم على سياسة "األونروا" في الضفة الغربية.األوسط، يعربو 

 9/9/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األونروا"إسرائيل" تحاول استغالل الظروف الدولية إلنهاء عمل في حماس:  الالجئينشؤون 
ــــين الفلســــطينيين، أن االحــــتالل الأكــــد مســــؤوالن : أحمــــد المصــــري -غــــزة  ــــي شــــؤون الالجئ مخــــتص ف

وقـال  اإلسرائيلي يحاول استغالل الظروف الدولية واإلقليميـة إلنهـاء عمـل وكالـة "أونـروا" بشـكل نهـائي.
االحـتالل تـرفض عمـل "أونـروا" مسؤول ملف الالجئين في حركة "حماس"، د. عصام عـدوان، إن دولـة 

منـذ نشـأتها، وهـي تعتبـر أن وجـود هـذه الوكالـة الدوليـة أمـر مـن شـأنه أن يحـافظ علـى قضـية الالجئـين 
وأشار عـدوان فـي حديثـه لصـحيفة "فلسـطين" إلـى أن سـلطات االحـتالل تنظـر  ويحفظها من "التذويب".

ات الخمــس التــي تــديرها، وذلــك بصــورة إلــى خطــورة وجــود "أونــروا" واســتمرار عملهــا فــي منــاطق العمليــ
معاكسة لنظرة الواليات المتحدة السابقة التي رأت فيها أن الوكالة من شأنها أن تساهم جليًا فـي تـوطين 

 الالجئين، ودمجهم في المنطقة التي يعيشون عن طريق التشغيل.
 10/9/2017، فلسطين أون الين

 

 الفلسطينيين دف لتصفية قضية الالجئينفي لبنان: الدول المانحة تهلحركة حماس ندوة 
انتقدت ندوة عقدتها حركة حماس في لبنان، األربعاء، الواقع الحالي لخدمات وكالة "أونروا"، : بيروت

 .واإلغاثةا سلبًا والتقليصات في مجاالت التعليم والصحة والثغرات التي تؤثر على خدماته
وعقد مكتب شؤون الالجئين الفلسطينيين في الحركة بلبنان ندوة بعنوان "األونروا بين تراجع خدماتها 
والتهديدات الدولية بإلغائها"، في بلدية صيدا، حضرها ممثل عن بلدية صيدا وعضو المجلس البلدي 

 الفصائل الفلسطينية والمؤسسات األهلية اللبنانية والفلسطينية. كامل كزبر وممثلون عن
وافتتحت الندوة بكلمة لرئيس مكتب شؤون الالجئين فضل طه الذي طالب وكالة "األونروا" بتحسين 

 خدماتها بدل إنهائها، والدولة اللبنانية بتسهيل أمور الفلسطينيين في لبنان والقادمين من سورية.
ن سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات أنه "ال أحد يستطيع من جهته، عّد أمي

تصفية القضية الفلسطينية، ال قرارات األونروا، وال قرار الرئيس األمريكي ترامب بإعالنه القدس 
 عاصمة لكيان االحتالل؛ ألن فلسطين أكبر من أن ُتصفى". 
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سؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد وفي كلمة تحالف القوى الفلسطينية، أشار الم
الهادي، إلى أّن مشروع برنامج تخفيض خدمات وكالة األونروا يأتي في سياقٍّ سياسّي بامتياز؛ ألن 

 المشروع القاضي بتصفية قضية الالجئين يسير على قدم وساق.
الساحة ضمن جلستين،  وخالل الندوة، ناقش الحاضرون عددًا من قضايا وكالة األونروا البارزة على
 وترأس الجلسة األولى مدير مؤسسة دار العودة للدراسات والنشر ياسر علي.

 20/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مب بقطع المساعدات ابتزاز سياسي رخيصاحماس: تهديدات تر 
رت حركـــة حمـــاس تهديـــدات الـــرئيس األمريكـــي ترامـــب بقطـــع المســـاعدات عـــن األونـــروا والســـلطة اعتبـــ

وقــال النــاطق باســم الحركــة  الفلســطينية حتــى تعــود للمفاوضــات مــع االحــتالل ابتــزازا سياســيا رخيصــا.
فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم األربعاء، إن التهديدات تعكـس السـلوك األمريكـي الهمجـي وغيـر 

وأكــد برهــوم أن ذلــك  خالقــي فــي التعامــل مــع عدالــة القضــية الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني.األ
يتطلــب مزيــدًا مــن الوحــدة وتصــليب المواقــف الفلســطينية فــي مواجهــة هــذه الضــغوط والسياســات وعــدم 

طينية وطالـــب بمزيـــد مـــن المواقـــف العربيـــة واإلســـالمية والدوليـــة الداعمـــة للحقـــوق الفلســـ االســـتجابة لهـــا.
 والمناهضة للسلوك األمريكي واإلسرائيلي.

 3/1/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 المساعدات فستبقى المشكلة قائمة حتى عودة الالجئين واشنطن أبو مرزوق: لو قطعت
ال عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، موســى أبــو مــرزوق، يــوم األربعــاء، إن "الواليــات قــ: القــاهرة

المتحدة األمريكية عملت على تمييـع قضـية الالجئـين وحولتهـا مـن قضـية سياسـية إلـى إنسـانية ثـم تريـد 
وأضــاف فــي تغريــدة عبــر موقــع التواصــل االجتمــاعي تــويتر: "أن أمريكــا وتهــدد بكــل وقاحــة  تصــفيتها".

طــع مســاعداتها عــن األونــروا والســلطة الفلســطينية لــدفع عمليــة التســوية المتعثــرة، ونقــول لهــم حتــى لــو بق
 قطعتم المساعدات فستبقى المشكلة قائمة إلى أن نستعيد األرض ويعود الالجئون إلى ديارهم".
 3/1/2018فلسطين أون الين، 

 

 العودة ب حقّ لشط األونرواأبو زهري: تصريحات نتنياهو تدلل أن تقليصات 
ذات بعد  األونرواأكد سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، أن تقليصات وكالة : إسطنبول

ة" إلنهاء وجود سياسي، وتهدف إلى شطب حق العودة، مدلال على ذلك بما تكشف عن خطة "إسرائيلي
وقال أبو زهري في تغريدة له عبر تويتر: إن  الوكالة التي ترعى ماليين الالجئين الفلسطينيين.

تخلد حق العودة، تمثل دليال  األونرواتصريحات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أن وكالة 
 إلى شطب حق العودة.قطعيا أن التقليصات المالية عن الوكالة ذات بعد سياسي، وأنها تهدف 
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وفي وقتٍّ سابقٍّ، حّذر أبو زهري، من أّن القرار األمريكي بتجميد التمويل المخصص لوكالة "األونروا" 
( 1-7وقال أبو زهري في تغريدة له، يوم األحد ) يهدف إلى تصفية حق العودة لالجئين الفلسطينيين.

الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهو  أّن "هذا القرار يأتي في سياق مخطط أمريكي خطير لمصادرة
 استكمال إلعالن ترامب الخاص بالقدس".

 7/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 حماس: تقليص المساعدات المالية لألونروا تصفية للقضية الفلسطينية
ركة حماس أن تقليص اإلدارة األمريكية للمساعدات المالية لألونروا سياسة أمريكية مرفوضة أكدت ح

تأتي في سياق المخطط األمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية الالجئين الفلسطينيين 
م حماس ودعا الناطق باس وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان اإلسرائيلي العنصري المتطرف.

فوزي برهوم في تصريح صحفي األونروا وجميع المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية ودول العالم 
والمنطقة إلى عدم االستجابة ألي ضغوط أمريكية من شأنها المساس بحقوق شعبنا، بل يجب أن 

 تشكل حافزًا لمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة.
حذرت دائرة شئون الالجئين في حماس من أن تقليص الدعم األمريكي لوكالة "أونروا" يعّد أولى كما 

: إن العجز في  خطوات مشروع تصفية القضية الفلسطينية. وقال رئيس الدائرة عصام عدوان في بيانٍّ
 الفلسطينيين.ميزانية أونروا يشكل مقدمة نحو إنهاء عمل الوكالة، وبالتالي إنهاء قضية الالجئين 

 17/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمو ؛ موقع حركة حماس
 

 قراطية: القرارات األخيرة بشأن األونروا حرب أمريكية شاملةو الديمالجبهة 
رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القرارين األخيرين إلدارة الرئيس األمريكي دونالد : غزة

داللة أخرى على السياسة  األونرواترامب، حجب ما يزيد على مئة وعشرة ماليين دوالر، عن وكالة 
وطنية العدوانية والهجومية التي تتبناها إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه ال

ودعت الجبهة في بيان لها قيادة السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الربط بين قرارات اإلدارة  المشروعة.
األمريكية وبين االستراتيجية السياسية الجديدة التي باتت تعتبرها واشنطن )صفقة القرن(، في توفير 

نية الفلسطينية بما يخدم اإلسناد الكامل لالحتالل اإلسرائيلي، وفرض حلول فوقية للملفات الوط
 المشروع اإلسرائيلي، كالقدس، والالجئين، واالستيطان، والحدود.

 20/1/2018، فلسطين أون الين  
 

 طالب بدعمها لضمان استمرار خدماتهاوتالدور المهم لألونروا حماس تثمِّّن 
ثمنــت حركـــة حمـــاس الـــدور المهـــم لوكالـــة "األونـــروا" ومـــا تقدمـــه مـــن خـــدمات تخـــص ماليـــين الالجئـــين 

 الفلسطينيين في الداخل والشتات وتبنيها الحتياجاتهم وقضاياهم الحياتية واإلنسانية.
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للقيام بواجباتهم ودعا الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي اإلثنين دول المنطقة كافة والعالم أجمع 
تجـاه هـذه القضـية العادلـة وتـوفير المسـتلزمات واالحتياجــات الماليـة كافـة لضـمان اسـتمرار األونـروا فــي 
ـــتمكن  ـــة؛ حتـــى ي تقـــديم خـــدماتها واالســـتمرار فـــي دورهـــا تجـــاه هـــذه القضـــية السياســـية واإلنســـانية العادل

روا منها.  الالجئون من العودة لديارهم ومنازلهم التي ُهجِّ
أكد على حق عودة الالجئين الفلسطينيين كافة إلى أهلهم وديـارهم التـي هجـروا منهـا وتعويضـهم ورفـع و 

الظلم الواقع عليهم بعد تشتيتهم من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وسـلب أراضـيهم وبيـوتهم واالعتـداء علـى 
اطي مع أي قـرارات أو وطالب الناطق باسم الحركة العالم أجمع والمؤسسات الدولية بعدم التع حقوقهم.

سرائيلية من شأنها تصفية هذه القضية العادلة أو المساس بها.  مواقف أمريكية وا 
 22/1/2018، غزة ،موقع حركة حماس

 

 بقاء األونروا باعتبارها شاهدا على حق العودة ضرورةتؤكد  "الديمقراطية"
غزة: نظمت وقفة احتجاجية شاركت فيها الفصائل الفلسطينية واللجان الشعيبة، إلى جانب موظفي 

وخالل الوقفة  .م للوكالةبتقليص الدعم المقد األونروا، للتعبير عن حالة الغضب من القرار األمريكي
مقراطية، على ضرورة بقاء "األونروا" باعتبارها االحتجاجية أكد محمود خلف القيادي في الجبهة الدي

شاهدا على حق العودة. وقال إن هذا الحق "عصب المشروع الوطني الفلسطيني". وحذر من استمرار 
السياسات األمريكية تجاه الفلسطينيين، بما فيها تقليص الدعم عن الفلسطينيين، وقال إنها ستدفع 

على ضرورة قيام الدول المانحة العربية واألجنبية، بتقديم ما عليها  المنطقة لـ"حالة الال استقرار". وشدد
من حصص مالية لـ"األونروا" وتسريع هذه العملية، لضمان استمرار عمل هذه المنظمة، بعد قرارات 

وأشار إلى أن األمر يتعلق بـ"بقوت الالجئين وحليب أطفالهم"، واصفا القرار  التقليص األمريكية.
"إرهاب سياسي ومالي". ودعا القيادي الفلسطيني "األونروا" لالستمرار بعملها بشكل  األمريكي بأنه

 كامل، وعدم المس بأي من الخدمات التي تقدم لجموع الالجئين الفلسطينيين.
 24/1/2018، لندن، القدس العربي

 

راتحاد موظفي األونروا وقيادة الفصائل   من وقف الخدمات يحذِّّ
غزة: استمرارا لحالة الغضب الشعبي تجاه قرارات اإلدارة األمريكية األخيرة، القاضية بتقليص الدعم 
المقدم لوكالة األونروا، نظم اتحاد موظفي هذه المنظمة إضرابا جزئيا عن العمل، تخلله التحذير من 

 ات المقدمة لنحو ستة ماليين الجئ يعيشون في مناطق العمليات الخمس.المساس بالخدم
واستهل اإلضراب بتنظيم اعتصام للموظفين في ساحة مبنى عمليات "األونروا" في مدينة غزة، عبر 
خالله الموظفون عن سخطهم من القرار األمريكي، ودعوا األمين العام لألمم المتحدة للتحرك بشكل 

وعقب ذلك نظمت وقفة احتجاجية  ونروا على تجاوزها.ألوقوع "األزمة"، ومساعدة لسريع من أجل منع 
شاركت فيها الفصائل الفلسطينية واللجان الشعيبة، إلى جانب الموظفين، للتعبير عن حالة الغضب 
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ورفع المشاركون الفتات كتب عليها شعار حملة األونروا التي أطلقت أول من  من القرار األمريكي.
 مع التبرعات، لمواجهة قرار واشنطن "الكرامة ال تقدر بثمن".أمس لج

وقال أمير المسحال المسؤول في اتحاد موظفي األونروا إن هذه المنظمة تقدم خدمات أساسية 
لالجئين الفلسطينيين، وفق تشريعات األمم المتحدة، ويجب أن تبقى كونها تمثل "الشاهد األوحد" على 

وشدد على أن حق عودة الالجئين كفلته كل القوانين الدولية،  هاء مأساتهم.معاناة الالجئين، حتى انت
ونروا من قبل إسرائيل، وقال إنها تتمتع بـ"النزاهة والحيادية ألرافضا االتهامات التي وجهت ل

واالستقاللية". وأشار إلى أن األزمة التي صنعتها اإلدارة األمريكية تحرم نحو ستة ماليين الجئ من 
ودعا دول العالم الحر لـ"التحرك لكي  لخدمات األساسية"، وأنها "تهدد األمن والسلم في المنطقة".تلقي ا

ال تبقى هذه السياسات قائمة تجاه األونروا"، وكان يقصد تقليص الدعم األمريكي، محمال هذه الدول 
 مسؤولية النتائج التي سيخلقها هذا القرار من انتشار لـ"العنف والتطرف".

في الوقت ذاته بموقف المفوض العام بيير كرينبول، الذي أطلق أول من أمس حملة تبرعات  وأشاد
 دولية من غزة، بعنوان "الكرامة ال تقدر بثمن".

 24/1/2018، لندن، القدس العربي
 

 غزةب األونرواأمام مقر وكالة  وقفة احتجاجيةتنظم  "المجاهدين"
 األونـروانظمت حركة المجاهدين، وقفـة احتجاجيـة يـوم الخمـيس، أمـام مقـر وكالـة : طالل النبيه -غزة 

غرب مدينة غزة، تحت عنوان: "جريمة تقليصات الوكالة بين استمرار معاناة الالجئين ومشاريع إسقاط 
لقيـادي فـي حركـة المجاهـدين الفلسـطينية: "إن أطيـاف الشـعب تقـول عـودة ا وقال نائل أبو حق العودة".

ال لمشــاريع تصــفية القضــية، وأن تقلــيص المســاعدات عــن الالجئــين هــي امتــداد للجــرائم التــي ارتكبــت 
وأضاف أبو عودة: "ال يوجد أزمة مالية لدى "أونروا"، بـل  بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وتنكيل".

امتياز تستهدف قضية الالجئين، وتقليص المساعدات تساوق بـذيء مـع المـؤامرة يوجد مؤامرة سياسية ب
وحــذر القيـــادي المجتمـــع الـــدولي ومــن يحاصـــر قطـــاع غـــزة مـــن  الحقيقــة لتصـــفية القضـــية الفلســـطينية".

االستمرار فـي جرائمـه، قـائاًل: "نقـف جميعـًا علـى برميـل مـن بـارود، قـد ينفجـر فـي أي لحظـة، وسـيكون 
 ل في وجه االحتالل وسيدفع الفاتورة إذا استمرت جرائمه".االنفجار األو 

 1/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  اإلدارة األمريكية اتلقرار  وقفة احتجاجية رفضاً بغزة تنظم  واإلسالميةالقوى الوطنية 
نظمــت القــوى الوطنيــة واإلســالمية وقفــة احتجاجيــة وســط مخــيم جباليــا لالجئــين شــمالي قطــاع  ت:وكــاال

ودان المشـــاركون فـــي  .األونـــرواغـــزة، رفضـــا لقـــرار اإلدارة األمريكيـــة تقلـــيص مســـاهمتها الماليـــة لوكالـــة 
 ية لتصــفية قضــية الالجئــين الفلســطينيين.الوقفــة االحتجاجيــة مــا ســّموها المحــاوالت األمريكيــة واإلســرائيل
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وندد المحتجون بالقرارات األمريكية األخيرة بشأن مدينة القـدس المحتلـة، مجـددين تمسـكهم بحـق العـودة 
 وبالقدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين.

 1/2/2018نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 ألونروااعتراض فلسطيني على تصريحات باسيل حول شطب سجالت الالجئين من ا
دعا عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" علي : ناجية الحصري -بيروت 
مع األعراف والقوانين  التراجع عن موقفه ألنه يتنافى إلى" باسيل وزير الخارجية اللبناني جبرانفيصل 

الدولية وميثاق وقرارات الجامعة العربية وااللتزامات اللبنانية في الحفاظ على الشخصية القانونية 
وهويتهم الوطنية التي دفعوا من أجلها أثمانًا باهظه وآالف الشهداء والمعتقلين وال  الفلسطينيينلالجئين 

أمام مؤتمر روما لدعم وكالة "أونروا" قبل يومين، إلى ا وكان باسيل قد دع ".أجلهايزالون يناضلون من 
"شطب كل الجئ فلسطيني من قيود أونروا في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية أو حصوله على 

 . جنسية بلد آخر"
للشعب الفلسطيني، ألن ذلك  الوطنيةمن المس بالنسيج الوطني واالجتماعي وبالهوية فيصل وحذر 

سرائيلليه أمريكا إالالجئين وعودتهم وهو ما تسعى يعتبر مسًا بمصير  في إطار صفقة القرن التي  وا 
 تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وتخوف عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان غسان أيوب من "أال تكون دعوة باسيل 
هذه القاعدة يجب ان  نابعة من موقف شخصي أو حزبي، ألنه يمثل سياسة لبنان في الخارج، وعلى

يرتكز التحرك السياسي الفلسطيني الرسمي، للتعبير عن رفض ما قاله ومطالبة الحكومة اللبنانية 
 بتقديم توضيح رسمي حول هذا األمر".

 18/3/2018الحياة، لندن، 
 

 عن أعلى درجات النفاق السياسي رتعبِّّ  واشنطنفتح: 
قالــت حركــة فــتح، إن اإلدارة األمريكيــة تعبــر عــن أعلــى درجــات النفــاق السياســي تجــاه الشــعب : رام هللا

وأشار المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي فـي بيـان صـحفي  الفلسطيني والرئيس محمود عباس.
وعـن شـعبنا، ويـدعو لمـؤتمر إلنقـاذ  األونروايوم الثالثاء، إلى أن البيت األبيض يقطع المساعدات عن 

في غزة، ويغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية تماشيا مع قرار الكونغرس باعتبـار  اإلنسانيالوضع 
وأكـــد "أن  "، ثـــم يـــدعو الـــرئيس لزيـــارة أمريكـــا والمضـــي فـــي العمليـــة السياســـية.إرهابيـــةمنظمـــة التحريـــر "

ل الرئيس محمود عباس ومواقفه الشجاعة الصلبة الواضحة أمام صفعة القرن لن تمر، وأننا ملتفون حو 
 ".األمريكيهذا العدوان اإلسرائيلي 

 20/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الشعب: ج.
 راتهاسريع ألزمة الصحة بمختب بحلّ  األونروابغزة تطالب  لالجئين اللجان الشعبية

طالبت اللجان الشعبية لالجئين في قطاع غزة، يوم الخميس، وكالة األونروا بحل سريع ألزمة : غزة
األزمة مستمرة منذ أشهر  وأشارت في بيان لها، إلى أن عدم وجود مواد طبية في مختبرات عيادتها.

دون أن تقدم الجهات المختصة في األونروا على حلها. مشيرًة إلى أنها تواصلت مع الجهات ذاتها 
 أصحابوعبرت عن استيائها من ذلك لتأثيرات تلك األزمة على آالف المرضى المراجعين خاصة 

الكاملة عن األزمة الحالية.  لت اللجان الشعبية، وكالة الغوث المسؤوليةوحمَّ  األمراض المزمنة.
مضيفًة "ال يعقل أن تكون هناك عيادات طبية يغيب عنها الكشف المخبري وهذا يدل على الفشل 

 للرعاية الصحية في المخيمات". وفق بيانها. األوليةاإلداري وعدم االهتمام بالحاجات 
 أبناءجاه شريحة المرضى من ات األخالقيةتحمل "مسؤولياتها  إلىودعت اللجان في بيانها األونروا 

شعبنا". مطالبًة باإلسراع بتوفير هذه المواد خاصًة وأن العيادات تخدم أكثر من مليون الجئ وال يصح 
 أن تتعطل مدة زمنية طويلة. وفق البيان.

 7/1/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 األونروا راتترفض قرااللجان الشبابية والمؤسسات األهلية: مخيمات صيدا والجنوب 
كما كان متوقعًا لم تمر تخفيضات "األونروا" بحق الالجئين الفلسطينيين مرور صالح:  محمد -صيدا 

الي، "بوعزيزي فلسطيني" يضع الكرام. اشتعلت المخيمات، شاب يحرق نفسه في مخيم البرج الشم
 أسس ثورة أهل المخيمات في وجه المنظمة الدولية.

واصل الفلسطينيون تحركاتهم، تضبط "اللجان الشبابية واألهلية والمؤسسات والجمعيات الفلسطينية 
التحركات". مخيمات صيدا والجنوب تنتفض رفضًا لقرارات وسياسات "األونروا" بتقليص الخدمات، 

 ستشفائية، المعتمد منذ مطلع العام الحالي.ومنها اال
في مخيم عين الحلوة أغلق أهل الحراك مدارس وعيادات ومراكز "األونروا" بما فيها مكتب مدير 

 المخيم. وهذا ما حصل أيضًا في مخيم المية ومية الذي شهد إقفااًل مماثاًل.
عقابه إلى إضراب شامل في كل وعقدت اللجان الشبابية والمؤسسات األهلية اجتماعًا دعت في أ 

المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وا غالق كافة المراكز والمؤسسات التابعة لـ"األونروا". وذلك 
بدءًا من اليوم الخميس، "احتجاجًا على استمرار األونروا في تقليص خدماتها على أكثر من صعيد، 

 خصوصًا على صعيد ملف االستشفاء".
اللجان الفلسطينية أن اإلقفال هو في البداية تصعيد تدريجي سيبدأ اليوم باعتصام أمام  وأكدت مصادر

 مكتب مدير "األونروا" في مخيم عين الحلوة والجمعة باعتصام مماثل أمام مكتب مدير منطقة صيدا.
تزامًا وفي هذا اإلطار، أصدرت "اللجنة الشبابية الفلسطينية" في المخيم بيانًا أعلنت فيه أنه "ال
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باإلجماع الشبابي الفلسطيني في مخيمات لبنان، ورفضًا لسياسات األونروا الظالمة بحق أبناء شعبنا، 
أغلقنا أمس األربعاء مدارس وعيادات األونروا كافة، تلبية لدعوة الغضب التي أطلقها الحراك الشبابي 

 األونرواعائشة نايف بعد رفض في مخيمات لبنان بعدما وصلت األمور إلى وفاة الالجئة الفلسطينية 
قدام الشاب عمر خضير على  لتكاليف عالجه من  األونروانفسه بسبب عدم تغطية  إحراقعالجها، وا 

وأشار البيان إلى أن "الخطوة األولى هي اإلضراب. وتتم حاليًا دراسة خطوات  مرض التالسيميا".
كافة إلى تصعيد حراكهم في عين الحلوة أخرى سيتم اإلعالن عنها في حينه، مع دعوة األطر الشعبية 

 ومدينة صيدا حتى تصبح كل المخيمات جسدًا واحدًا يرفض مقررات األونروا الجائرة".
 األونرواتصعيد االحتجاجات ضد  إلىودعا المنسق العام للجنة الشبابية الفلسطينية حسام الميعاري "

سرقة لقمة العيش والطبابة والتعليم التي انتفاضة فعلية في وجه سياسة سلب الحقوق و  إلىلتتحّول 
تتبعها األونروا، والتي ال تختلف عن سياسة االحتالل في األراضي الفلسطينية من حصار ألهلنا 
وتجويع لهم وحرمانهم من حقوقهم". وأكد "أن المرحلة اليوم تحمل عنوان انتزاع الحقوق. وهي معركة 

من االختباء خلف حجج واهية سواء قصة  األونرواع شعبية بامتياز يجب أن يتصّدرها الشعب لمن
 العجز المالي أو غيره"، قائاًل: "هذا ذنب ال نتحّمل مسؤوليته كشعب".

 14/1/2016السفير، بيروت، 
 

 أمام مكتب األونروا في طرابلس في "البداوي والبارد" تحركات
أن تؤدي، محاولة  إلىيتطّلع غالبية سكان مخيمي البداوي والبارد الشماليين إبراهيم: عمر  -البداوي 

"حرق النفس" التي أقدم عليها أحد الالجئين في مخيم البرج الشمالي قرب مدينة صور، ثورة جديدة 
عل كما كان يحصل سابقًا. إذ من المفترض الستعادة الحقوق من "األونروا"، وعدم االكتفاء برّدات الف

أن يتجّسد ذلك بيوم غضب يتخلله تحرك أمام مكتب "األونروا" في طرابلس اليوم الخميس. وهو سيقدم 
 صورة عن مستقبل التحركات المقبلة.

مواقف الالجئين في المخيمين عّبرت عنها التحركات المستمرة منذ يومين، على أن تتواصل وفق 
شعبية" و"الفصائل" إلى حين الوصول إلى نهاية "المعاناة"، حيث فرضت على مكاتب "اللجان ال

في لبنان  ونروا"األونروا" عطلة قسرية بعد إقفالها، وسط دعوات وصلت إلى حد مطالبة مدير عام األ
بالرحيل في حال لم تتحقق المطالب، في وقت أعلن فيه "الحراك الشعبي الفلسطيني" عن جعل اليوم 

"الزحف نحو مكتب  إلىميس بداية الثورة ضد الظلم والظالمين، من خالل دعوته كل أبناء المخيمين الخ
ذالله". إلىفي طرابلس للتعبير عن غضبهم من سياستها الهادفة  ونروااأل  تجويع الفلسطيني وا 

جار، وا عادة وصدرت بيانات عدة طالبت باإلسراع في إعادة إعمار البارد، والعودة عن وقف دفع بدل اإلي
 على نحو اقوى من اجل دفعها للعودة عن قراراتها كافة. ونرواخطة الطوارئ، كما طالبت بالضغط على األ

عائلة فلسطينية ممن كانت تستفيد من بدل  720وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك ما يقارب 
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عن قرارها بدفع المبلغ الذي  الشوارع في حال لم تعد الوكالة إلىدة بالطرد مهدَّ  2007اإليجار منذ عام 
 دوالر خالل العام الماضي. 200دوالر أمريكي بعد تخفيضه من  100كان مقررًا وهو 

وكشفت المصادر أن مئات العائالت من سكان مخيم البداوي والذين تضاعفت أعدادهم مع وجود 
ماعية واقتصادية النازحين من البارد ووجود آالف النازحين من مخيمات سورية، تواجه مشاكل اجت

" مؤخرًا من فرصة أونرواكبيرة بسبب وجود أصحاب أمراض مزمنة بينهم وقد حرمتهم إجراءات الـ"
 الحصول على المساعدات الستكمال العالج.

 14/1/2016السفير، بيروت، 
 

 " خدماتهاأونروااعتصامات في المخيمات رفضًا لتقليص "لبنان: 
واصل الفلسطينيون في مخيمات الّلجوء في لبنان احتجاجاتهم أمس، ضد قرارات وكالة : بيروت

" تقليص خدماتها )الرعاية الصحية والتعليم والخدمات األخرى(. ونظَّمت اللجان الشعبية أونروا"
البص، مسيرة لفت المحتجون خاللها إلى أن "الوكالة تنتقص  واألهلية والفصائل الفلسطينية في مخيم

من كرامة الشعب الفلسطيني، وأصبحت صحة الالجئ على طاولة المناقصات بينها والمستشفيات 
على رغم إدراكها أن فلسطينيي لبنان محرومون من الحقوق المدنية والعمل والتملك". ورأى المحتجون 

نهاء حق العودة"، داعين "جميع القوى شعبن إحباطأن "الوكالة تحاول  ا وتشتيته إلبعاده عن قضيته وا 
 السياسية إلى تشكيل قيادة موحدة يومية لمواجهة هذا المشروع".

الخروب، نظَّمت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية، اعتصامًا أمام عيادة "أونروا" في وادي  إقليموفي 
ينية من صيدا. واعتبر المعتصمون أن "تقليص الخدمات أشبه الزينة، وشارك فيه أحزاب وفصائل فلسط

 بحكم اإلعدام لالجئين"، داعين "حكومة لبنان إلى الضغط على أونروا للتراجع عن سياستها".
ونفذت القوى الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيم المية ومية في صيدا اعتصامًا أمام مكتب مدير 

األعالم الفلسطينية والفتات بمطالبهم. واعتبروا أن "اإلجراءات ليست  خدمات الوكالة ورفع المعتصمون
 هي قرار سياسي بامتياز". إنمابسبب العجز المالي 

 17/1/2016، لندن، الحياة
 

 ها الظالمةاألونروا تقتلنا يوميًا بقرارات جئون:اللاطفال األ
عّبر عدد من األطفال والتالمذة الفلسطينيين، الذين تقدموا : منصور أحمد - / لبنانالخروب إقليم

المعتصمين أمام عيادة "األونروا" في سبلين، رفضًا لسياسة المنظمة الدولية بتقليص خدماتها تجاه 
" وعيونهم تدمع لألونرواعدة " أسئلةهوا الشعب الفلسطيني، عن "استيائهم وسخطهم لهذه السياسة"، ووجّ 

وهم يحملون الالفتات التي تختصر أوجاعهم وآالمهم. فسألوا "أال يحق لنا العيش وطلب االستشفاء 
والطبابة؟ ألسنا من البشر في هذا الشرق المتألم؟ إنكم تقتلوننا نحن وشعبنا مرة ثانية وثالثة بسبب 
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حمل لنا يوميًا الرعب والموت". وناشدوا األمم المتحدة والمجتمع قراراتكم الظالمة والمميتة، والتي ت
 الدولي توفير الدعم الالزم للوكالة الدولية "إلنقاذنا من براثن الموت الذي يهددنا". 

 18/1/2016السفير، بيروت، 
 

 لبنان: استمرار التحركات الشعبية الفلسطينية ضّد قرارات األونروا
فيما واصلت القوى الوطنية واإلسالمية واللجان الشبابية والشعبية الفلسطينية : إبراهيمصالح، عمر محمد 

والحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، تحركاتهم الرافضة لقرارات "األونروا" بتقليص  ،في منطقة صيدا
 بحق الالجئين، هدأت حدة التحركات في مخيمات الشمال وقد غلب اإلحباط واليأس عليها. خدماتها

ألونروا في مدينة صيدا، حيث أمس على إقفال المقر الرئيسي لوأقدمت القوى والمنظمات الفلسطينية 
اه يوجد مكتب مدير خدمات الوكالة في المنطقة. رفع المعتصمون شعارات منددة بسياسات الوكالة تج

الالجئين، وطالبوها بالتراجع عن قراراتها التي من شأنها "زيادة سخط أهالي المخيمات". ورفع 
المشاركون األعالم الفلسطينية والفتات تؤكد "حقهم في االستشفاء والتربية وضرورة أن تتحّمل الوكالة 

 مسؤولياتها تجاههم ومن خلفها المجتمع الدولي والدول المانحة".
هذا التحرك يأتي ردًا على قرارات الوكالة التي تهدف  أنلجان الشعبية عدنان الرفاعي "أكد عضو الو 

إلى تهجير شعبنا من مخيمات لبنان"، محماًل المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عن 
 أوضاع الشعب الفلسطيني".

تتوقف بشكل نهائي، مع اإلبقاء  ، ولكن من دون أناألونرواتراجعت حّدة التحركات ضد  ،في طرابلس
على بعض تلك التحركات الخجولة مقارنة مع انطالقتها في أيامها األولى، وذلك ألسباب بعضها تنظيمي 
واآلخر بسبب حالة اليأس المسيطرة على الالجئين من جدوى تلك التحركات وفعاليتها، فضاًل عن رفض 

 طية لتحقيق أهداف شخصية.شريحة أخرى محاولة استغاللها أو تحويلها إلى م
ونّفذت الفصائل واللجان الشعبية أمس، اعتصامًا أمام مقر "األونروا" في طرابلس، شارك فيه عدد من 
ممثليها في الشمال وبعض الفلسطينيين الذين رفعوا أعالم ورايات والفتات تنتقد سياسة الوكالة، وآخرها 

 مني من قوى أمن داخلي وجيش لبناني.تطالبها بالعودة عن قراراتها، وذلك وسط حضور أ
وقد تّم إقفال مكتب الوكالة بعد خروج الموظفين منه، وذلك باالتفاق مع إداراته، وتّم االتفاق أيضًا 

 على إبقاء عيادات "األونروا" والمدارس مفتوحة وعدم إقفالها، ألنها تلبي احتياجات الالجئين.
 21/1/2016السفير، بيروت، 

 

 بالتراجع عن تخفيض خدماتها ألبناء شعبنا األونروا يطالب اللبنانير الشعبي بيروت: المؤتم
ة بتخفيض طالب المؤتمر الشعبي اللبناني وكالة األونروا، بالتراجع عن قراراتها األخير : بيروت

واستنكر المؤتمر في  المساعدات والخدمات االستشفائية والطبية ألبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.
بيان، اليوم الخميس، قرار "األونروا" بتخفيض مساعداتها اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين، مطالبا الدول 
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عرب المؤتمر عن تضامنه مع وأ  العربية بموقف حازم ورافض لهذا القرار والتعويض عن أضراره.
 حقوق شعبنا المعذب، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

 18/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األونروا األوروبي للضغط علىة االتحاد أمام ممثلي الفلسطينيون يعتصمون الالجئونلبنان: 
وّجه الالجئون الفلسطينيون أمس، رسالة إلى "االتحاد األوروبي"، عبر ممثليته : محمد صالح -صيدا 

في لبنان، أكدت "رفض قرارات وسياسات "األونروا" بتخفيض الخدمات الصحية والتعليمية، ووقف 
 .ةهر البارد ووقف المساعدات للنازحين الفلسطينيين القادمين من سوريإعمار مخيم ن

مقر بعثة االتحاد في بيروت بمشاركة "خلية األزمة مع األونروا"،  أمامجاء ذلك خالل االعتصام 
 وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية.

ة األزمة" طالب فيها بمزيد من دعم الالجئين وتطوير التعليم وألقى محمود حمد كلمة باسم "خلي
والرعاية الصحية، داعيًا رئاسة "دول االتحاد األوروبي" إلى التدخل والضغط على إدارة الوكالة لكي 
تتوقف عن سياسة تقليص خدماتها، مجددًا، في الوقت نفسه، التمسك "بهذه المؤسسة واستمرار بقائها 

 الحي على قضية الالجئين". باعتبارها الشاهد
بعد االعتصام، سّلم وفد فلسطيني مذكرة بالمطالب إلى رئيسة بعثة "االتحاد" في لبنان، السفيرة 

 كريستينا ماركوس السن.
 20/2/2016السفير، بيروت، 

 

 كية في عوكرياألونروا أمام السفارة األمر  ضدّ لالجئين الفلسطينيين اعتصام لبنان: 
الواليات وا هذه المرة االعتصام أمام السفارة األمريكية في عوكر. وحّمل الالجئون الفلسطينيون اختار

لن تهدأ  ألونرواادين أن المعركة ضد قرارات المتحدة مسؤولية تقاعس األونروا وتقليص خدماتها، مؤكِّ 
ليه "خلية إومع العلم أّن تحركات الالجئين االحتجاجية سلمية، قوبل االعتصام الذي دعت  أو تتوقف.

أزمة األونروا"، للتأكيد على حق الفلسطينيين بالطبابة واالستشفاء، بتعزيزات أمنية، من درك وجيش 
منية عدد المعتصمين. ومنع ومكافحة شغب، وفاق عدد العناصر المشاركين في اإلجراءات األ

المعتصمون من االقتراب من مبنى السفارة. ورفع المعتصمون شعاراتهم باللغة اإلنكليزية، فرفعوا 
شمالي )مدير عام الوكالة( قاتل  الفتات قالت: "نطالب برعاية صحية وجودة تعليم"، و"ماثياس

لتراجع عن قراراتها التعسفية التي وطالب المعتصمون واشنطن "التدخل لدفع الوكالة إلى ا أطفال".
 يضًا "بتخصيص موازنة ثابتة للوكالة".أقّلصت من خدماتها للفلسطينيين"، وطالبوا 

 24/2/2016السفير، بيروت، 
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 "اليونيفيل" منطقةينقلون تحركاتهم إلى  الفلسطينيونالالجئون لبنان: 
نقل الالجئون الفلسطينيون أمس، تحركاتهم إلى منطقة "اليونيفيل". احتشدوا : حسين سعد -صور 

بالمئات من مختلف المخيمات. توجهوا في حافالت إلى بلدة القليلة في الجنوب، وهناك نفذوا اعتصاما 
ألونروا، ومن عتراض على السياسة التقليصية لـاال في منطقة عمل القوات الدولية. والسبب هو نفسه،

اختتم االعتصام بتسليم وفد "خلية أزمة األونروا" مذكرة إلى و  بعده تأكيد تمسك الالجئين بحق العودة.
القائد العام لـ "اليونيفيل" اللواء لوتشيانو بورتوالنو في الناقورة. وذلك على اعتبار أن "اليونيفيل" تمثل 

دة في لبنان. تضمنت المذكرة تخصيص الالجئين بموازنة ثابتة من األمم المتحدة كسائر األمم المتح
المنظمات الدولية وتأمين كل االحتياجات والمتطلبات الحياتية والمعيشية إلى الالجئين عمومًا وفي 

إلى حين  لبنان خصوصًا، والتي تشكل عنصرًا أساسيًا في حياتهم وعمودًا فقريًا لمواصلة العيش بكرامة
 عودتهم إلى ديارهم في فلسطين المحتلة.

 26/2/2016السفير، بيروت، 
 

 العودة .. وحقّ باألونروا متمسكوناعتصام فلسطيني في اإلسكوا: 
مام مقر األمم المتحدة في بيروت "اإلسكوا" احتشد الالجئون الفلسطينيون أ: صالح محمد-بيروت 

للمرة الثالثة خالل ثالثة أشهر من التحركات االحتجاجية ضد سياسة "األونروا" بتقليص خدماتها، 
 وذلك تزامنًا مع زيارة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان اليوم.

الوكالة وتؤكد  إجراءاتمون الفتات تستنكر وجاء االعتصام بدعوة من "خلية األزمة"، ورفع المعتص
 على التمسك بحق العودة.

" في لبنان كريم خليل اإلسكواومع نهاية االعتصام، سلم وفد من قادة الفصائل واللجان الشعبية ممثل "
نص المذكرة الموجهة إلى بان كي مون، والتي طالبته بالتالي: زيادة الموازنة العامة، تأمين موازنة 

لالستشفاء والطبابة، توفير األموال الستكمال  %100بالمؤسسات الدولية، التغطية الكاملة  أسوةثابتة 
عادةعمار مخيم نهر البارد إ  صرف بدل اإليواء  إعادةالعمل بخطة الطوارئ ألبناء المخيم،  وا 

مخيماتهم، زيادة المنح  إلىووضع خطة طوارئ لحين عودتهم  ةللفلسطينيين النازحين من سوري
لغاء القرار المتخذ من ا  الجامعية والمدارس الثانوية، رفض المّس باألمن الغذائي، فتح باب التوظيف و 

 للموظفين غير مدفوعة. إجبارية إجازةقبل المفوض العام بإعطاء 
 24/3/2016السفير، بيروت، 

 

  لبناني رفضًا لقرارات األونروا -اعتصام فلسطيني 
نفذت المنظمات الشبابية الفلسطينية في لبنان بالتضامن مع منظمات شبابية لبنانية : بترا –السبيل 

اعتصاما حاشدا اليوم السبت أمام المقر الرئيسي لمنظمة األونروا في بيروت، دفاعا عن حقوق 
 .األونروارات الالجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضا لقرا
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برزها لمحمد ديب باسم لجنة المتابعة المنبثقة عن المنظمات ألقيت كلمات أوخالل االعتصام 
الفلسطينية في لبنان الذي " كرر رفض الفلسطينيين القاطع لقرارات األونروا التي مست االحتياجات 

بتراجع األونروا عن قراراتها هي  األزمةالمعالجة الحقيقية لهذه  أن" إلىلالجئين"، مشيرا  اإلنسانية
 والبحث عن مخارج أخرى لحل مشكلة العجز المالي".

الذي عبر عن "الرفض القاطع لقرارات  إسكندروتحدث أمين سر المنظمات الشبابية الفلسطينية أحمد 
 أرضهم المقدسة". إلىاألونروا التي تزيد من مأساة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا "حقهم بالعودة 

 3/4/2016، عّمان السبيل،
 

 مم المتحدةلألألف فلسطيني وقعوا على مذكرة  35: حماس في لبنانلنائب المسؤول السياسي 
تواقيع على العريضة المرفوعة لألمم أعلنت خلية أزمة األونروا في لبنان نتائج حملة ال: بيروت

المتحدة. وفي مؤتمر صحفي عقدته الخلية، يوم األربعاء، أمام مقر األونروا الذي أغلقه الالجئون في 
بيروت بحضور أعضاء خلية األزمة وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كشف أحمد عبد الهادي، 

حملة التوقيع على العريضة المقدمة من  نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، نتائج
ي مون، أثناء زيارته مؤخرًا إلى كالالجئين الفلسطينيين في لبنان إلى األمين العام لألمم المتحدة بان 

توقيع  35,500لبنان والتي تضمنت المطالب اإلنسانية لالجئين. وقال عبد الهادي إن عدد التواقيع بلغ 
 الفلسطينية في لبنان.من مختلف المخيمات والتجمعات 

قرار برنامج الطوارئ ألهالي مخيم  وتضمنت المذكرة مطالب بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وا 
نهر البارد، وتقديم اإلغاثة الكاملة للنازحين الفلسطينيين من سورية. كما تضمنت المذكرة مطالبة بان 

 طينيين وتوفير الموازنات المالية.ي مون بالسعي لتأمين المتطلبات الالزمة لالجئين الفلسك
 6/4/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 في بيروت األونروافلسطينيات يعتصمن ضد الجئات 
ت في االعتصام اعتصمت العشرات من النساء الفلسطينيات أمس، أمام مقر "األونروا" في بيروت. وتحدث

فاديا عبد المجيد عن الهيئات النسائية في حركة حماس، وزهرة الربيع عن منظمة التحرير الفلسطينية، 
وأكدت الكلمات على رفض قرارات األونروا بتقليص خدماتها،  .وخلدات حسين عن الجبهة الديمقراطية

 ات المقدمة إلى الالجئين الفلسطينيين.ودعت الوكالة إلى التراجع الفوري عنها، والعمل على تحسين الخدم
 9/4/2016السفير، بيروت، 

 

 األونروالمدير  احتجاجبيروت: تسليم مذكرة 

، ماتياس شمالي، خالل األونروابيروت: سلم معلمون فلسطينيون، مذكرة احتجاج، موجهة لمدير عام 
 ام نفذوه، الجمعة، أمام المقر الرئيس للوكالة الدولية في بيروت؛ احتجاجا على التقليصات.اعتص
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" بالتراجع عن األونرواوتحدث في االعتصام، زياد مناع عن المعلمين الفلسطينيين، حيث طالب "
لالجئين تقليصاتها، مؤكدًا أنها أنشئت لمساعدة وتوفير كل الخدمات اإلنسانية وفرص العمل والطبابة 

 الفلسطينيين حتى عودتهم إلى أرضهم.
وقد حّمل المعلمون الفلسطينيون األونروا المسؤولية المباشرة عن الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه 
الالجئون الفلسطينيون. وأكد المعلمون الفلسطينيون أنهم يدعمون تحركات الفصائل الفلسطينية وخلية 

 سلمية الشعبية الحضارية منذ أكثر من مائة يوم.األزمة باستمرار االحتجاجات ال
 22/4/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 إغالق مقراتها خدمة مجانية لالحتالل األونروافي نابلس: قرارات  ةوقف
يـوم الســبت، فــي وقفــة وســط  ،شــارك عشــرات الفلســطينيين: حريـر والء عيــدت، مــن محمــد منــى -نـابلس 

"، والمتعلقـة بتقلـيص خـدماتها األونروامدينة نابلس، احتجاجًا على القرارات األخيرة الصادرة عن وكالة "
وشارك في الفعالية التي دعت لها "لجنة التنسيق الفصائلي" و"لجان الخـدمات الشـعبية"  في المخيمات.

مخيمات، ممثلون عن المؤسسات والفعاليات الرسمية واألهلية في المدينة، رفعوا خاللها الشعارات في ال
ونروا، وسط دعوات للضغط عليهـا، مـن أجـل التراجـع عـن قراراتهـا األخيـرة بتقلـيص األ المنددة بسياسية

 خدماتها وا غالق مقراتها شمال الضفة الغربية المحتلة.
الخدمات الشعبية" في المخيمـات الفلسـطينية، حسـني عـودة، التبريـرات التـي واعتبر الناطق باسم "لجان 

والقـــرارات الصـــادرة عنهـــا، جـــاءت ألســـباب  اإلجـــراءاتتســـوقها وكالـــة الغـــوث "واهيـــة"، مشـــيرا إلـــى "أن 
 سياسية بحته تخدم االحتالل، وكل من يرفض حق العودة لالجئين الفلسطينيين".

 4/6/2016 ،قدس برس
 

 شمل مناطق الوكالة الخمسة في مرافق األونرواإضراب جزئي 
محمد بالص: شهدت جميع مرافق األونروا في جميع مخيمات والمحافظات، أمس، إضرابا  -جنين 

وأفاد بياٌن صدر عن  في األونروا.جزئيا عن العمل، وذلك استجابة لدعوة أطلقها اتحاد الموظفين 
االتحاد، أن اإلضراب الجزئي شمل جميع مرافق األونروا بما فيها المدارس، وجاء احتجاجا على 

وبيَّن االتحاد، أن  سياسة تقليص الخدمات والتي تنتهجها وكالة الغوث بحق الالجئين الفلسطينيين.
 لضفة المحتلة ولبنان واألردن وسورية.اإلضراب شمل مناطق الوكالة الخمس وهي قطاع غزة وا

وأكد أمين سر اتحاد الموظفين في "األونروا"، يوسف حمدونة، أن اإلضراب شمل كافة المرافق التابعة 
لألونروا بما فيها المدارس والمراكز والعيادات الصحية والمكاتب اإلدارية. وأشار إلى أن المدارس 

، فيما علقت العيادات الصحية دوامها عند السابعة علقت دوامها عند العاشرة والنصف صباحا
والنصف صباحا. ونوه حمدونة، إلى أن االتحاد العام لموظفي األونروا بصدد تنفيذ خطوات تصعيدية 
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واحتجاجية سيقوم بها خالل األيام المقبلة، إن لم تستجب إدارة وكالة الغوث لمطالبه، ربما تصل إلى 
 فة المرافق التابعة للوكالة.تعليق العمل بشكل كامل في كا

 20/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 في القدس وغزة اليوم احتجاجًا على التقليصات األونرواإغالق مقار 
العاملـة فـي قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة، أشرف الهور: قـررت اتحـادات مـوظفي وكالـة األونـروا،  –غزة 

علــى  إغــالق مقــرات هــذه المنظمــة الدوليــة اليــوم األربعــاء فــي كــل مــن مــدينتي القــدس وغــزة، احتجاجــاً 
سياســـة تقلـــيص تقـــديم الخـــدمات المقدمـــة لقطـــاع الالجئـــين، وهـــددت بـــاللجوء إلـــى "العصـــيان اإلداري". 

ت األونـــروا األخيـــرة القائمـــة علـــى تقلـــيص وأعلنـــت فـــي بيـــان مشـــترك حمـــل موقـــف موحـــد تجـــاه سياســـا
الخــدمات المقدمــة لجمــوع الالجئــين، وقالــت إنــه ســيجري اإلعــالن عــن "نــزاع عمــل" ضــمن رؤيــة زمنيــة 
نه فـي حـال اسـتمرت هـذه المنظمـة  متدرجة وفق وسائل العمل النقابي التي تشمل "العصيان اإلداري" وا 

 تحديد آليات هذا لعصيان اإلداري في وقت الحق.الدولية في عدم االستجابة للمطالب، ستلجأ إلى 
وهـــددت برفـــع القضـــية إلـــى المســـتويات العليـــا فـــي وكالـــة "األونـــروا" أو إلـــى محكمـــة للبـــت فـــي موضـــع 
الخـــالف بينهـــا وبـــين اإلدارة فـــي حـــال لـــم يتمكنـــوا مـــن الوصـــول إلـــى حـــل، علـــى أن يراعـــى فـــي الحكـــم 

 يف والعقد المتمم بين الموظف وهذه المنظمة الدولية.القوانين التي تتبعها "األونروا" بخصوص التوظ
وأشارت االتحادات إلى أن أولى خطواتها ستكون اليوم األربعاء بـإغالق مقـرات "األونـروا" الرئيسـية فـي 

علــى سياســة  منــاطق الشــيخ جــراح فــي القــدس، ومكتــب غــزة اإلقليمــي، ومكتــب رئاســة غــزة، احتجاجــاً 
تشـــكيل لجنـــة مشـــتركة مـــن اتحــادات العـــاملين فـــي الضـــفة الغربيـــة  تــمّ التقليصــات المتبعـــة. وأكـــدت أنـــه 

وقطــاع غــزة، لقيــادة المرحلــة المقبلــة والتصــدي لسياســية "األونــروا". ووصــفت اإلجــراءات األخيــرة التــي 
 اتخذتها إدارة "األونروا" بحق الالجئين والموظفين بـ"الجائرة".

 28/9/2016 ،القدس العربي، لندن
 

  بسبب تراجع الخدمات األونرواتنحي مفوض ل تدعو تنسيقية إلحياء ذكرى النكبةالهيئة الغزة: 
خالل مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مدينة غزة بحضور  ،دعت الهيئة التنسيقية إلحياء ذكرى النكبة

 األونرواتنحي المفوض العام لوكالة  إلى ،ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية لالجئين
، ونائبه ساندرا ميتشل عن منصبيهما، أو إقالتهما واستبدالهما بقيادات قادرة على تحقيق كرينبولبيير 

وقال رئيس  .1948ها تم تأسيس المنظمة الدولية غداة نكبة فلسطين عام األهداف التي من أجل
المكتب التنسيقي للهيئة معين عوكل إن "الخدمات التي تقدمها أونروا في تراجع متسارع على كل 

منصب  كرينبولالمستويات، وفي كل من برنامج التشغيل والصحة والتعليم والتموين منذ تولى 
أن "الفجوة التمويلية للوكالة، أي العجز في الموازنة العادية ألونروا ارتفعت المفوض العام". وأضاف 

 ".2016مليون دوالر عام  180إلى  2014مليون دوالر عام  150من 
 9/10/2016، الحياة، لندن
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 األونرواخدمات  تقليصتـظـاهـرة فـي غـزة احـتـجـاجـًا على 
جبر: سلم وفد من القوى الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية لالجئين ومجلس أولياء  حسن-غزة 

ألونروا تحمل مطالب الالجئين ل األمور في قطاع غزة، أمس، مذكرة موجهة إلى المفوض العام
 ونروا".وخاصة في ما يتعلق بجملة التقليصات التي تنفذها "األ

والذي  ،ألونرواامذكرة بإرسالها لالجتماع الخاص بووعد المسؤول األجنبي في "األونروا" الذي تسلم ال
 سيعقد اليوم في العاصمة األردنية لالطالع عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

رفضًا لما وصفوه وكان حشد من الالجئين تجمع أمس أمام البوابة الغربية لمقر "األونروا" بمدينة غزة 
بالتقليصات المستمرة التي تنفذها "األونروا" على الخدمات المقدمة لالجئين، ولتقديم مذكرة للمفوض 

 العام لـ"األونروا" تتعلق بمطالب الالجئين والعاملين بالوكالة.
 12/10/2016األيام، رام هللا، 

 

 البونها بتحمل مسؤولياتهاويط األونروا"خان الشيح" يعتصمون أمام  مخيمسورية.. أبناء 
نفذ العشرات من أبناء مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطيني في ريف دمشق، يوم أمس : دمشق

مقر وكالة )األونروا( في المخيم، وذلك لمطالبتها  أمام 12/10/2016األربعاء  الثالثاء، اعتصامًا يوم
ألف الجئ  12حو نبفتح مراكزها التعليمية والصحية داخل المخيم، والقيام بواجبها اإلنساني تجاه 

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير لها  فلسطيني ال يزالون داخل المخيم.
وا مذكرة مقدمة من أبناء مخيم خان الشيح إلى "األونروا" والفصائل ، أن المعتصمين سلماألربعاءيوم 

الفلسطينية، أكدوا فيها على خلو المخيم من السالح والمسلحين، وطالبوا بإيقاف استهداف المخيم وفتح 
لى المخيم، وضرورة توفير جميع المواد الغذائية والطبية  طريق آمن لخروج ودخول األهالي من وا 

وشدد المعتصمون في رسالتهم، على ضرورة تحمل األونروا وكافة الفصائل  ل.وحليب األطفا
الفلسطينية ومنظمة التحرير بالوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية بالحفاظ على المخيم وحمايته وتعزيز 

 صمود الالجئين فيه لحين العودة إلى أرض فلسطين.
 12/10/2016، قدس برس

 

 األونروالقون مكاتب الخليل.. أهالي مخيم الفوار يغ
أغلق الالجئون الفلسطينيون في مخيم الفوار : تحرير خلدون مظلوم، يوسف فقيه من -الخليل 

قضية دمج في المدينة، احتجاجًا على "عدم تجاوب األخيرة مع  األونروابالخليل، يوم اإلثنين، مكاتب 
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات الالجئين في مخيم  الصفوف الدراسية وتخفيف اكتظاظ الطلبة".

الفوار، عفيف غطاشة، في تصريحات لـ"قدس برس"، إن األونروا عمدت منذ بداية العام الدراسي إلى 
الطلبة في وأضاف أن عدد  تقليص عدد الُشعب الدراسية في الصفوف واعتمدت سياسة دمجها.



 المواقف ___________________________________________________________________

 163       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

طالبًا، بعد تقليص عدد الُشعب من أربع إلى ثالث ُشعب، "ما  45-40الشعبة الدراسية الواحدة بلغ من 
ولفت النظر إلى أن األونروا "ُتماطل" في تلبية  أدى لتشكيل ضغط كبير على الطلبة ومدرسيهم".

 زيادة عدد الطلبة.من رغم بال، 2015مطالب مؤسسات مخيم الفوار بالعودة للوضع القائم خالل العام 
 24/10/2016، قدس برس

 

 إغالق مقرات األونروا بغزة
أغلق موظفو اتحاد الموظفين في األونروا، صباح يوم األربعاء، مقرات المنظمة األممية ضمن سلسلة 

احتجاجًا على استمرار  ،قبل إدارة االتحادالثالثاء من  يوم"العصيان اإلداري" الذي أعلن عنه 
وقال مدير االتحاد بغزة سهيل الهندي، إن  تقليصات األونروا وعدم انصياعها لمطالب الموظفين.

 األيام واألسابيع المقبلة ستشهد سلسلة خطوات أخرى في هذا اإلطار. 
 26/10/2016القدس، القدس، 

 

 األونروام االتحاد األوروبي بدع تطالب مؤسسة "شاهد"
تسلمت نائب سفيرة االتحاد األوروبي لدى لبنان جوليا دوبيولي، من وفد من "المؤسسة الفلسطينية 

نان، ومنها لحقوق اإلنسان" )شاهد( تقريرًا تفصيليًا تضمن عرضًا لمعاناة الالجئين الفلسطينيين في لب
المرتبطة بتقليص خدمات وكالة "أونروا" االستشفائية والتعليمية واإلغاثية ووقف برنامج الطوارئ 
الخاص بمخيم نهر البارد "ومواصلة الدولة اللبنانية حرمان الالجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنية 

ة االستمرار بدعم أونروا كي تتمكن وطالب الوفد االتحاد األوروبي "بضرور  واالجتماعية واالقتصادية".
 من مواصلة خدماتها لالجئين الفلسطينيين في لبنان والالجئين الفلسطينيين النازحين من سورية"

 28/3/2017الحياة، لندن، 
 

 يعلن رفضه قرار "معاقبة الموظفين" في غزةاتحاد موظفي األونروا 
رفضه لقيام إدارة الوكالة بإصدار عقوبات بحق ، في غزة، "األونرواأعلن االتحاد العام لموظفي ": غزة

 اإلثنين، يوم، وأوضح االتحاد في بيان له بعض الموظفين بداعي استخدام الفيسبوك في أمور وطنية.
راتب شهر كامل في بعض األحيان  إلىوظفين تصل قامت بخصومات على رواتب الم األونرواأن 

اإلنذارات، ضاربة بعرض الحائط تفاهمات سابقة مع سهيل الهندي حول عدم القيام بأي  إلىإضافة 
وأكد رفضه المطلق للعقوبات المذكورة من  عقوبة وا غالق الملف لحين وضع آلية واضحة تبين ذلك.

ادات، قائاًل: "نتفهم قوانين الوكالة وحياديتها لكن ليس طرف واحد وغطرسة إدارة الوكالة وفرض اإلر 
 على حساب وطننا وهويتنا الفلسطينية".

 24/4/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
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 موظفيها بحقّ  األونروا"اللجان الشعبية" تحذر من إجراءات 
حذر المكتب التنسيقي للجان الشعبية لالجئين في غزة، اليوم الثالثاء، "أونروا" من "التمادي في : غزة

 غطرستها" بحق موظفيها.
جاء ذلك ردًا على تحذير إدارة "أونروا" عددًا من موظفيها وخصم جزء من رواتب آخرين؛ بدعوى 

وقال بيان اللجان  بير عن آرائهم حول أمور وطنية.استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التع
الشعبية، إنها تتفهم قوانين الوكالة وزعمها المحافظة على الحيادية "لكن يجب أال يكون ذلك على 
حساب الهوية الفلسطينية، وحق التعبير عن الرأي الذي أقّرته األمم المتحدة حين اعتمدت الجمعية 

وطالب البيان "أونروا"  ".1948ديسمبر  10قوق اإلنسان، وأصدرته في العامة لها اإلعالن العالمي لح
 بالتراجع عن مثل هذه "العقوبات الظالمة" التي طالت جميع شرائح الشعب الفلسطيني.

 25/4/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 األونروا"مركز العودة" يدعو األمم المتحدة لعدم الخضوع لمحاولة االحتالل بتفكيك 
دعا "مركز العودة الفلسطيني" في بريطانيا المقرر الخاص لألمم المتحدة حول حالة حقوق اإلنسان 

ثة في قطاع غزة في األراضي المحتلة مايكل لينك، إلى التحرك بشكل مستعجل من أجل وقف كار 
وطالب وفد "العودة الفلسطيني" األمم  بسبب استمرار الحصار للعام الثاني عشر على التوالي.

، بهدف تصفية قضية األونرواالمتحدة، بعدم الخضوع لمحاولة االحتالل اإلسرائيلي بتفكيك وكالة 
 الالجئين، كونها تمثل "أساس القضية الفلسطينية".

 14/6/2017، قدس برس
 

 الندثرت قضية الالجئين األونروا: لو لم تكن هناك القاسم نيسأ
 كل إن: القاسم أنيس .د الخارج لفلسطينيي الشعبي المؤتمر رئيس اليعقوبي: قال يحيى - غزة/ عّمان

 وتنفيذه بنائه في تسِهم الذي المخطط من جزءاً  تشكل غزة، قطاع على المفروضة واألزمات الضغوط
 للتنازل ودفعه تمويلها، منابع تجفيف عبر بتفكيك األونروا للقبول ودفعه شعبنا، أبناء إلحباط السلطة؛

 أن ذاته، السياق في مؤكداً  كنتونات، إلى الضفة وتقسيم ،"أبارتهايد" بدولة والقبول حقوقه، عن
 العنوان أن: أمس ،"فلسطين" لصحيفة القاسم وأضاف .المخطط هذا إحباط تستطيع غزة في المقاومة
دماجها األونروا وكالة تفكيك هو القضية ضد يحاك الذي للمخطط األول  لشؤون السامية بالمفوضية وا 

 مالكا سجال تملك الوكالة ألن الالجئين، قضية الندثرت أونروا هناك تكن لم لو: "مستدركاً  الالجئين،
 ".أمالكهم أو أعدادهم حول سواء م1948 عام منذ بالالجئين يتعلق فيما

 حكومة رئيس أن إال اختبار، بالونات عبر تمارس قديما كانت" أونروا" تفكيك محاولة أن القاسم وأشار
– هايلي نيكي المتحدة، األمم في المتحدة الواليات سفيرة تتبنى ألن يطمح نتنياهو بنيامين االحتالل

 .الوكالة لتفكيك تمهيدا لألمام به والدفع الموضوع -لالحتالل كامل بشكل لمنحازةا
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 قاضية ضربة ذلك سيسبب لها المتبرعين أكبر باعتبارها ألونروا تبرعها أمريكا أوقفت إذا: "وتابع
 نيالثا المتبرع الخليج دول أن إلى مشيرا ،"أمريكا معاندة تخشى األوروبية الدول أن خاصة للوكالة،
 دون من الوكالة ستصبح وبالتالي األمريكية، المطالب تلبي سوف المتحدة الواليات بعد األكبر
 ".الدولي العام الرأي لدى مقبوال سيكون الذي الحل هو هذا أن" مبيناً  مالية، مصادر

 17/6/2017الين،  أون فلسطين
 

 غزة حل أزمات تعصف بالجئياللجان المشتركة لالجئين تناشد مفوض األونروا تحمل المسؤولية و 
طالبت اللجان المشتركة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكالة األونروا، : أشرف الهور -غزة 

مة لهم من تشغيل وا غاثة وفقًا للوظيفة التي أنشئت من أجلها بتحمل مسؤولياتها وتوفير الخدمات الالز 
 بقرار أممي، ووجهت انتقادات لهذه المنظمة، بسبب إهمالها خدمات عدة أبرزها التعليم والصحة.
وأكدت اللجان المشتركة لالجئين في بيان لها، أنه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها 

وا غالق إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، منذ أكثر من عشر سنوات الشعب الفلسطيني من حصار 
من  %70األمر الذي أدى إلى ازدياد معدالت الفقر والجوع والبطالة، مع األخذ بعين االعتبار أن 

سكان قطاع غزة هم الجئون "يجب على األونروا أن تتحمل مسؤولياتها بتوفير الخدمات الالزمة لهم 
 ًا للوظيفة التي أنشئت من أجلها بقرار أممي".من تشغيل وا غاثة وفق

 7/9/2017لندن،  ،القدس العربي
 

 لتقليص خدماتها في الضفة الغربية األونروااحتجاجات ضّد سياسة 
وم السبت، وقفتين احتجاجيتين في مدينتي نابلس وقلقيلية نابلس: نظم العشرات من الفلسطينيين، الي

 شمال الضفة الغربية المحتلة، ضد سياسة التقليص المتعمدة التي تنفذها وكالة "أونروا".
وفي مدينة نابلس، تجمع العشرات أمام مقر وكالة الغوث في المدينة، وكانت قد دعت لالعتصام 

الغوث في نابلس، التي تنفذها الوكالة منذ سنوات، وتتعمد  اللجنة الوطنية لمواجهة سياسيات وكالة
ودعا المشاركون في الوقفة،  تقليص الخدمات والمرافق التي يستفيد منها آالف الالجئين الفلسطينيين.
نهاء عمله والتخلي أندرسونإلى رحيل مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، سكوت  ، وا 

تهما على رأسها تنفيذ مخططات وأجندات االحتالل اإلسرائيلي وأمريكا التي  عن منصبه، موجهين له
زالة الشاهد األول والوحيد على نكبة فلسطين.  تسعى لتصفية قضية الالجئين وا 

إلى ذلك، شارك العشرات في الوقفة االحتجاجية بمدينة قلقيلية، حيث أكدوا خاللها على رفضهم 
يص الخدمات في مختلف المرافق التابعة للوكالة خاصة المرافق القاطع للسياسة المتبعة في تقل

الصحية. ودعا المشاركون الوكالة لاللتزام وعدم التقصير في تطبيق القرارات التي وجدت من أجلها، 
 واالبتعاد عن تنفيذ مخططات االحتالل الهادفة إلنهاء وتصفية قضية الالجئين.
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في مستشفى قلقيلية، مطالبين الوكالة بتطوير الخدمات  وشددوا على رفضهم القاطع إلغالق قسمين
 في المستشفى والعمل على إضافة أدوات ومعدات جديدة، بدال من التقليص من الخدمات.

وشارك في الوقفتين ممثلون عن لجان خدمات المخيمات ومؤسسات وقوى وفعاليات المدينتين، في 
ضة لسياسات الوكالة، وأعالم فلسطين، كما رددوا حين رفعوا الالفتات التي خطت عليها عبارات راف

هتافات إليصال الرسالة لوكالة الغوث والضغط عليها من أجل التراجع عن التقليصات وعدم الرضوخ 
 لمخططات االحتالل وأمريكا.

 16/9/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 ون باعتصام جزئيؤ بالتصعيد ويبد يشرعون األونروا معلمواألردن: 
، اعتصامًا جزئيًا عن العمل، في باكورة الثالثاء ينفذ معلمو األونروا، اليوم: نادية سعد الدين -انعمّ 

ة الوكالة التصعيدية التي تصل لإلضراب المفتوح، احتجاجًا على ما قالوا انه " تجاهل إدار  إجراءاتهم
وقال رئيس اتحاد العاملين في الوكالة، رياض زيغان، إن "الكادر التعليمي في األونروا،  لمطالبهم".

 172آالف موظف، ضمن  سبعةآالف، ما بين معلم ومدير، من إجمالي  خمسةالذي يضم زهاء 
على سياسة الوكالة ، سينفذ اليوم اعتصامًا جزئيًا، لالحتجاج األردنمدرسة وجامعة وكليتي مجتمع في 

وأضاف زيغان، لـ"الغد"، إن "مجلس معلمي األردن في الوكالة قرر االعتصام  تجاه مطالبهم العادلة".
 ألولى في كلياتها الثالث".االيوم، بمعدل الحصة األولى في مدارس "األونروا"، والمحاضرة 

المقبل،  8/11ألربعاء في التصعيدية ستتوسع لتشمل االعتصام، يوم ا اإلجراءاتوأشار إلى أن "
 بمعدل الحصتين والمحاضرتين األولى والثانية". 

القادم، وصواًل إلى  20/11وقرر المجلس التوقف عن العمل لمدة يوم دراسي كامل يوم االثنين الموافق 
 القادم. 4/12ثنين البدء باإلضراب المفتوح عن العمل اعتبارًا من صباح يوم اإل

 31/10/2017الغد، عّمان، 
 

 اتحاد عاملي األونروا يحذر إدارته من خطورة القرارات التوفيرية
رفض اتحاد عاملي وكالة "األونروا" القرارات األخيرة التي أصدرتها إدارتهم، : نجاة شناعة –السبيل

 على نظام المياومة والعقود في مختلف المؤسسات وعمال صحة البيئة. وأوقفت فيها العمل
رفضه كل ما يجري من  االتحادوبحسب اجتماع عقد مع مدير عمليات اإلقليم في األردن، أكد 

أحداث وصفها بـ"المتسارعة"، وتؤثر سلبا على وضع الوكالة ودورها في المحافظة على هوية الالجئ 
وطنه واستمرار الخدمة النوعية التي يطمح الالجئ الفلسطيني في  إلىدة الفلسطيني وحقه في العو 

وأكد االتحاد عقب االجتماع أن تمويل األونروا وتسديد العجز الدائم في موازنتها،  الحصول عليها.
يعتبر مسؤولية المجتمع الدولي واألمم المتحدة وال يجوز بأي حال من األحوال أن يتحمل الالجئ 
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و موظف األونروا مسؤولية ذلك، بتقليص الخدمة أو حرمانه من العمل في األونروا لتوفير الفلسطيني أ
 التي تفوق المليار دوالر. لألونروامبالغ زهيدة قياسا على الموازنة السنوية العامة 

 15/1/2018السبيل، عّمان، 

 

 إدارتهم يعلقون إجراءاتهم التصعيدية ضدّ بغزة  األونرواعاملو 
تعليــق جميــع إجــراءاتهم فــي غــزة قــرر المــؤتمر العــام التحــادات عــاملي وكالــة "األونــروا" : نجــاة شــناعة

التصــعيدية ضــد إدارتهــم التــي أعلــن عنهــا عقــب اجتمــاع عقــد الخمــيس الماضــي، مقابــل تنفيــذ إجــراءات 
دعم األونـروا فـي الحصـول علـى التمويـل الـالزم لتلبيـة حاجـات المـوظفين والالجئـين علـى أخرى هدفها 
وبحسب ما علمته به "السبيل" من مصادر مطلعة فإن قرار مؤتمر اتحـادات العـاملين جـاء  أكمل وجه.
 ، نتيجــة للمخــاوفAإدارة الوكالــة والمتعلــق بإيقــاف العمــل بتحويــل العقــود إلــى فئــة  اتخذتــهعقــب قــرار 

والقلق الذي سيطر على جميع الموظفين حول مستقبلهم الوظيفي وحصـولهم علـى وظـائف ثابتـة بكافـة 
دارة الوكالـة بعــد  الحقـوق واالمتيـازات. وجـاء قـرار اإلدارة نتيجـة لتواصــل جـرى بـين رؤسـاء االتحـادات وا 

مــــؤتمر العــــام، صــــدور بيــــان المــــؤتمر العــــام التحــــادات العــــاملين؛ إذ أعلنــــت اإلدارة تفهمهــــا لمطلــــب ال
، كـــون أن اســـتمرار القـــرار كـــان يهـــدد المؤسســـة بوجودهـــا فـــي ظـــل تراجـــع Aبخصـــوص عقـــود العمـــل 

الوظــائف ونفــور الكفــاءات. واعتبــر مــؤتمر اتحــادات العــاملين أن ســحب القــرار مــن قبــل اإلدارة خطــوة 
 .أولية لبدء الحوار مع إدارتهم لبحث القضايا األخرى العالقة

 21/1/2018السبيل، عمان، 
 

 إضراب شامل في مرافق األونروا بغزة
عم اإلضراب الشامل صباح يوم االثنين، جميع مرافق وكالة األونروا في قطاع غزة، وذلك : غزة

لة عقابا لموقف كخطوة احتجاجية أولى على قرار اإلدارة األمريكية تقليص الميزانيات والدعم للوكا
ألف  13وشمل اإلضراب أكثر من   السلطة الفلسطينية الرافض لقبول إمالءات واشنطن بشأن القدس.

موظف من موظفي "األونروا" كخطوة أولى احتجاجية، وقد تكون األكبر على مستوى التحركات 
األونروا بنحو  الفلسطينية للتعبير عن رفضهم بشأن قرار الواليات المتحدة تقليص المساعدات عن

 مليون دوالر كانت تقدم لميزانية الوكالة. 125
وأكد أمين سر اتحاد الموظفين يوسف حمدونة، أن اتحاد الموظفين قرر البدء بأول خطوات االحتجاج 
ضد قرار الواليات المتحدة بتقليص الميزانية المقدمة لألونروا وتنظيم وفقه ومسيرة حاشدة يشارك فيها 

في األونروا؛ للحفاظ على حقوق الالجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة والمواد  جميع العاملين
 الغذائية قبل الحفاظ على حقوق العاملين في األونروا.

 29/1/2018، فلسطين أون الين
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 هدف سياسي األونرواهويدي: تصفية 
للدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين علي  302مدير عام الهيئة  عدَّ : د المصريأحم -غزة  ،بيروت

من حجب أموال الدعم، والتهديد بإنهاء عملها، بأنه عدوان  األونرواهويدي، ما تتعرض له وكالة 
ل للعدوان األول الذي عدوان مكمِّ  األونرواورأى هويدي في حديث مع "فلسطين"، أن استهداف  خطير.

ه رئيس اإلدارة األمريكية دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، ونقل بدأ 
وقال إن األهداف التي يطمح لها الجانبان األمريكي واإلسرائيلي هي إنهاء  السفارة األمريكية إليها.

لك يكتمل الحلم لتمرير القضية الفلسطينية، عبر نسف ركنيها األساسيين )القدس والالجئين(، مضيفا "بذ
، ال يخرج عن كونه هدفا األونرواونبه هويدي، إلى أن إنهاء وتصفية  ما يشاؤون من سياسات بسهولة".

سياسيا، يتطابق مع رؤية "ترامب" ضمن ما يعرف بـ"صفقة القرن"، التي يراد عبرها إنهاء القضية 
 الالجئين وتمثلها األونروا.الفلسطينية تدريجيًا، والتي أحد مكوناتها األساسية قضية 

 30/1/2018الين،  أون فلسطين
 

 تظاهرة بغزة تندد بتقليص المساعدات األمريكية لألونروا
اليات المتحدة في قطاع غزة احتجاجا على قرار الو  ،ثنيناإل، يوم تظاهر آالف من موظفي األونروا

وجاءت مسيرة االحتجاج بدعوة من  تقليص مساعداتها للوكالة مطالبين بعدم تسييس هذه المسألة.
وقال مدير عمليات األونروا في غزة ماتياس شمالي، في كلمة  .األونروااالتحاد العام للموظفين في 

المتحدة ليست رسالة  لألمماليوم ألقاها خالل المسيرة أمام مقر األمم المتحدة غرب مدينة غزة "رسالتي 
"حماية هذا العدد الكبير من الموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمة  إلىكره ولكنها رسالة محبة" داعيا 
"الرسالة الثانية هي: ال تقوموا بتسييس المساعدة المقدمة  وأضاف اليومية لالجئين الفلسطينيين".

حل لهذه  إيجاديرتبط بقضية سياسية لذا يجب عليكم كان  األونروا"وجود  أن" موضحا لألونروا
 ".األونرواتتخلصوا من  أنالقضية السياسية قبل 

 29/1/2018هللا،  رام األيام،
 

 األونروامخيمات الضفة تحتج على تصفية 
ئين الفلسطينيين في الضفة الغربية أمس احتجاجات بدأت بمخيمات الالج: ميرفت صادق - رام هللا

بعد تخفيض الدعم األمريكي لموازنتها، واستمرار تقليص  األونرواضد ما وصف بمحاوالت تصفية 
ودفعت اللجان الشعبية في مخيمات الجلزون واألمعري وجنين وسط وشمال الضفة بالمئات  خدماتها.

وطالبت  ،حاملين الفتات تحذر من وقف لبرامج الوكالةمن طلبة المدارس لالعتصام على مداخلها، 
 بحماية حقوقهم في العالج والتعليم والعمل.

 29/1/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
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 األونرواخطيب األقصى يطالب الدول العربية واإلسالمية بتغطية ميزانية 
أكد خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، حق الالجئين في العودة : القدس المحتلة

وتطرق خطيب األقصى في خطبة  إلى ديارهم رافضًا كل األطروحات التي تؤدي إلى شطب قضيتهم.
ة الالجئين حتى يعود ، فقال: إنه واجب على هيئة األمم بإغاثاألونروا صالة الجمعة إلى موضوع

ن القرار األمريكي بالتوقف عن المساهمة في إغاثة الالجئين هو أمر متوقع،  الالجئون إلى بالدهم، وا 
وأعلن أنه يتوجب  تتالحق من موضوع القدس إلى موضوع تصفية قضية الالجئين. المؤامراتألن 

ن االعتماد على أي دولة أخرى إلى على الدول العربية واإلسالمية تغطية ميزانية منظمة "أونروا" دو 
 أن يعود الالجئون إلى ديارهم.

 2/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "مؤتمر فلسطينيي الخارج" تحّذر من صفقة القرن وتدعو لتصعيد االنتفاضةـاألمانة العامة ل
جددت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، التحذير من صفقِة القرِن الهادفة لتصفيِة 
القضيِة الفلسطينيِة، داعية جميع األطراِف العربيِة إلى "رفِض هذا المخطِط والتحرك الجماهيرَي ضده 

سالميًا بالتعاون مع أحرار ال وعقدْت األمانُة  عالم للوقوف بحزم بوجِه هذا المخَطِط التصفوِي".عربيًا وا 
، وناقشت جدوَل أعمالها وعلى رأِسِه شباط/ فبراير 10و 9العامُة اجتماَعَها الخامس في بيروت يومي 

الوضع السياسي العام وتمَّ استعراُض كِل ما يحيُط بالقضيِة الفلسطينيِة بدءًا بقراِر الرئيِس األمريكي 
وأهابت  ونالد ترامب بشأن القدِس، وقراِرِه بوقِف تمويِل )أونروا( وما يستهدُفُه من تصفيةٍّ لحِق العودِة.د

ِبضرورِة تقديِم كل ألواِن الدعِم لالنتفاضِة الشعبيِة في القدس والضفِة الغربية، ودعت إلى رفِع الحصاِر 
محاوالِت كسِر إرادة شعبنا، وتهيب بجماهير عن قطاِع غزة الصامِد، وتعلُن وقوَفها بحزمٍّ في وجِه كل 

 األمِة العربية واإلسالمية وأحرار العالِم إلى الوقوِف مع جماهيِر شعبنا المحاصِر هناك.
 11/2/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 

 على تقليص خدمات األونروا العودة" تنظم وقفة احتجاجاً  العليا للدفاع عن حقّ اللجنة "
في عمان،  نظمت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، أمس، وقفة أمام مكتب ألونروا: انعمّ 

ه أثناء الوقفة، وطالبت اللجنة، في بيان أصدرت احتجاجا على إجراءات وتقليص الخدمات في الوكالة.
المجتمع الدولي بالتدخل وتقديم المساعدة الالزمة للوكالة انسجاما مع االلتزامات القانونية الدولية حتى 

في  وقالت، في مذكرة وجهتها إلى مدير األونروا تتمكن الهيئات الدولية من مواصلة القيام بدورها.
مرحلة التوقف عن  إلىوصول للجي تهدف بشكل تدري األردن، إن سياسة التقليص لخدمات األونروا

 تقديم كل خدماتها لالجئين الفلسطينيين.
 19/2/2018عّمان،  الغد،
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 معلماً  158فصل للتقليصات األونروا و  اعتصام في نابلس رفضاً 
الي نــابلس، يــوم الثالثــاء، فــي وقفــة احتجاجيــة، رفضــا لسياســة تقلــيص شــارك العشــرات مــن أهــ: نــابلس

وكالــة األونــروا لخــدماتها، وفصــلها معلمــين مــن حملــة شــهادة الــدبلوم، والمــؤامرة األمريكيــة علــى قضــايا 
وشــارك عشــرات المعلمــين والمعلمــات المفصــولين، وممثلــون عــن القــوى والفصــائل الوطنيــة  الالجئــين.

بالوقفـة االحتجاجيـة فــي خيمـة االعتصـام وسـط ميــدان الشـهداء، والتـي دعـت إليهــا ومؤسسـات المدينـة، 
 ،وقــال عضــو اتحــاد العــاملين العــرب فــي الوكالــة اللجنــة الوطنيــة المركــزة لمواجهــة تقليصــات الوكالــة.

إن تقليصــات الوكالــة كانــت ضــد الالجئــين بالمخيمــات، لكــن اليــوم طالــت العــاملين ، ناصــر أبــو كشــك
معلما ومعلمة مـن حملـة الـدبلوم، مشـددا علـى أن  158نذ عشرات السنوات، وآخر ذلك فصل بالوكالة م

 عائلة فلسطينية تفقد معيلها األساسي بغير جرم. 158الفصل جريمة إنسانية ترتكب بحق 
 20/2/2018، القدس، القدس

 
 في لبنان األونروا" تحذر من إمكانية توقف خدمات 302"الهيئة 

ـــة ): أحمـــد المصـــري -بيـــروت/ غـــزة  ـــدفاع عـــن حقـــوق الالجئـــين، مـــن توقـــف أو 302حـــذرت الهيئ ( لل
تقليص وكالة "أونروا"، خـدماتها المقدمـة لالجئـين الفلسـطينيين فـي أمـاكن تواجـدهم، وربـط ذلـك باألزمـة 

( علـي هويـدي: إن الهيئـة تتـابع 302وقـال مـدير عـام الهيئـة ) منها المنظمة الدولية.المالية التي تعاني 
ـــ"أونروا"؛ ألن ذلــك ســيؤثر حتمــا علــى  باهتمــام وبقلــق شــديد المعلومــات المنشــورة حــول العجــز المــالي ل
ـــول  ـــين الفلســـطينيين فـــي لبنـــان، بشـــكل جـــذري، أو وقفهـــا كليـــًا قبـــل حل ـــة المقدمـــة لالجئ خـــدمات الوكال

وأضاف هويدي لـ"فلسطين": إن تقليص نشاطات "أونروا" أو توقفها من شـأنه أن يهـدد  يف المقبل.الص
موظــف مــن أعمــالهم، وســيتم توقــف  3,100حــو نألــف تلميــذ وتلميــذة ويحــرم  37بتوقــف التعلــيم لحــوالي 

امج وأكمـل: "سـيتوقف برنـ عيـادة صـحية. 27برنامج الرعايـة الصـحية األوليـة الـذي يـوفر الخـدمات فـي 
ألـف الجـئ يعيشـون تحـت خـط الفقـر،  61اإلغاثة والخـدمات االجتماعيـة الـذي يـوفر الخـدمات لحـوالي 

وغيرهـــا مـــن الخـــدمات التـــي تقـــدمها الوكالـــة علـــى مســـتوى البنيـــة التحتيـــة وتحســـين المخيمـــات وبـــرامج 
 .القروض األمر الذي حتمًا سينعكس سلبًا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لالجئين"
 22/2/2018، فلسطين أون الين

 
 مهندساً  97عقود األونروا يستنكر إنهاء  مركز "حماية"

وذكـر المركـز  مهندسـًا. 97إنهـاء عقـود  األونـروااستنكر مركز حماية لحقـوق اإلنسـان قـرار وكالـة : غزة
في اليوم قرار تنصل واضح وممنهج لـ)أونروا( من التزاماتها القانونية بموجب تعاقدها مع في بيان صح

المهندســين، وتخــلٍّّ عــن المســؤولية القانونيــة واإلنســانية تجــاه واجباتهــا المنصــوص عليهــا فــي القــرارات 
ـــة. ـــق األممي ـــة المنحـــاز  والمواثي ـــة للسياســـة األمريكي ـــة" مـــن خضـــوع المؤسســـة األممي ة إلـــى وحـــذر "حماي

 االحتالل اإلسرائيلي والمتنكرة للحق الفلسطيني، مؤكدًا أهمية الدور اإلنساني واإلغاثي المنوط بها.
 11/3/2018، فلسطين أون الين
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 لمحاوالت إلغاء األونروا مخيمات لبنان تشهد اعتصامات رفضاً 
شارك أبناء شعبنا في مخيمات لبنان في اعتصامات وتظاهرات، تنديدا بمحاوالت إلغاء وكالة : بيروت

"األونروا"، وتأكيدا على تمسكهم بالوكالة كشاهد على مأساتهم التي اقتلعتهم من أرضهم، اليوم 
اعتصامات حاشدة  وشهدت مخيمات الجنوب اللبناني )الرشيدية، والبص، والبرج الشمالي(، الخميس.

بدعوة من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات واللجان واالتحادات، رفضا لمحاوالت إلغاء الوكالة 
 األممية، وتزامنا مع انعقاد مؤتمر روما للمانحين الخاص بدعم "األونروا".

سك ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المطالبة بالحقوق اإلنسانية، والتي تؤكد التم
وطالب المعتصمون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تأمين الموارد الكفيلة باستمرار  بـ"األونروا".

من أجله، وزيادة التقديمات في مختلف القطاعات الخدمية  أنشئت"األونروا" في تأدية الدور الذي 
الجليل أمام مكتب  كما اعتصم أبناء شعبنا في مخيم واالجتماعية بما يلبي احتياجات الالجئين.

"األونروا"، بمشاركة طالب المدارس الذين رفعوا الشعارات المنددة بقرارات الواليات المتحدة بوقف 
كما شهد مخيم عين الحلوة اعتصاما بمشاركة طلبة المدارس أمام مدخل  المساعدات عن "األونروا".

 وما يجب أال يفشل".مكتب مدير خدمات "األونروا"، داخل المخيم، تحت شعار "مؤتمر ر 
عبية اعتصامًا جماهيرّيًا بمشاركة طلبة  وفي مخيم البداوي، نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشَّ

كما شهد مخيم المية ومية اعتصاما أمام مكتب مدير خدمات "األونروا". . المدارس وموظفي "األونروا"
يزانية الوكالة، معتبرين أن الخطوة تأتي في األمريكية بوقف دعمها لم وأدان المعتصمون قرار اإلدارة

كما شهد مخيم نهر البارد اعتصاما  سياق مخطط إللغاء الوكالة الدولية تمهيدا لشطب قضية الالجئين.
 المخيم، رفضا ألي مساس بعملها. وأبناءومسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها طلبة المدارس 

 15/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 مسيرات حاشدة في الضفة وغزة تندد بمحاوالت تصفية األونروا
طالب مشاركون في مسيرات واعتصامات ووقفات جرت في غزة ونابلس وقلقيلية ومخيم الفارعة رفضًا 

ونروا"، بحمايتها من المحاوالت األمريكية لتصفيتها ومنعها من تقديم الخدمة لتقليص خدمات وكالة "األ
ورفع  .ألونرواالبوابة الرئيسية ل أمام أمسففي غزة، اعتصم المئات من المواطنين صباح  لالجئين.

المشاركون في االعتصام الذين جاءوا من مناطق مختلفة في قطاع غزة، الشعارات المطالبة بوقف 
 لدعم حليفتها إسرائيل. األمريكيةالتي تقودها الواليات المتحدة  األونرواشطب تصفية محاوالت 

وفي نابلس شارك عشرات العاملين في وكالة "األونروا"، ومواطنون وطلبة، في مسيرة احتجاجية ضد 
وقالت نائب محافظ نابلس عنان األتيرة إن  .أمستقليص خدمات الوكالة في فلسطين، وسط المدينة 

ئيس الوزراء في روما يرفعون العلم الفلسطيني، ويقولون للعالم قفوا أمام مسؤولياتكم، وعليكم أن ر 
 تنحازوا للعدالة والحق، وحقنا في العودة واالستقالل.
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، في مسيرة مناهضة ضد سياسات تقليص خدمات وكالة أمسوفي قلقيلية شارك عشرات المواطنين 
 تزامن مع مؤتمر روما.الغوث "األونروا" واستهدافهم، بال

 15/3/2018هللا،  رام األيام،
 

 يعتصمون للمطالبة بدعم دولّي لميزانيتها العاملون في األونروا
مم المتحدة إلغاثة وتشغيل اعتصم العاملون في وكالة األ: صابرين طعيمات نادية سعد الدين، -انعمّ 

، األخرىالالجئين الفلسطينيين "األونروا" باألردن، أمس، أسوة بزمالئهم في مناطق عمليات الوكالة 
على وقع بدء انعقاد المؤتمر الوزاري الدولي االستثنائي في روما إلنقاذ الوكالة من أزمتها المالية 

 الدولّي لميزانيتها، وحقهم في الخدمات.  الخانقة، مؤكدين ضرورة استمرارها، ودعم المجتمع
ونفذ جميع العاملين، في كل من األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، اعتصاما لمدة 
ساعة، بموجب قرار المؤتمر العام التحادات العاملين في الوكالة، "للفت األنظار إلى مطالب الالجئين 

لخدمات التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، الكاملة بدون الفلسطينيين وحقهم في الحصول على ا
 أي تخفيض في مستواها وحجمها"، وفق بيان المؤتمر.

 16/3/2018الغد، عّمان، 
 

 من أزمتها األونروا"ثابت": نتائج مخّيبة لـ"مؤتمر روما" في إنقاذ منظمة 
عّدت منظمة "ثابت" لحق العودة أن الهجمة المسعورة من اإلدارة األمريكية مستمرة ضد وكالة : بيروت

األونروا، تهدف إلى إضعاف الوكالة وصواًل إلى إنهاء عملها كلّيًا، والتوقف عن الدور المنوط بها 
 نيين في مناطق اللجوء الخمس.تجاه تقديم الخدمات لالجئين الفلسطي

جاء ذلك عقب ما وصفته المنظمة بـ"النتائج المخيّبة" التي صدرت عن "مؤتمر روما" إلنقاذ "األونروا" 
دولة، دون تحقيق الهدف المنشود في جمع المبالغ  90آذار بمشاركة  15والذي ُعقد يوم الخميس 

وأضافت  مليون. 100مليون دوالر واالكتفاء بــ  446ــ المطلوبة لسد العجز في ميزانية األونروا المقّدر ب
المنظمة أن فشل "مؤتمر روما" إلنقاذ "األونروا"، سينعكس على واقع الالجئين الفلسطينيين في مناطق 
اللجوء الخمس وخصوصًا في لبنان؛ "إذ إن العمود الفقري لالجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعدادهم 

ل لدى الوكالة، على المستوى االقتصادي واالجتماعي واإلنساني يعتمد ألف الجئ مسجّ  483حو ن
بشكل مباشر وكلي على ما تقدمه "األونروا" من خدمات لهم على الصعيد الصحي والتعليمي 

 واإلغاثي والتشغيل والبنى التحتية ومشاريع أخرى". 
ؤولياتها تجاه الالجئين ولفتت "ثابت" إلى غياب الدول المضيفة وخصوصًا لبنان عن القيام بمس

الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق المدنية واإلنسانية، وفي ظل تنامي التصريحات العنصرية ضد 
الالجئين على لسان وزير خارجيتها "جبران باسيل" في مؤتمر روما؛ والذي دعا األونروا لشطب كل 
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اّدًة أن ذلك سيجعل من الجئ فلسطيني حال تغيبه عن لبنان أو حصوله على جنسية أخرى، ع
 مستقبل الالجئين الفلسطينيين عرضة لالبتزاز السياسي ومقدمة لتصفية قضيتهم وشطب حق العودة.

 16/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 منظمات فلسطينية تحّذر من تداعيات فشل مؤتمر روما في حشد التمويل الالزم لألونروا
أعرب "مركز العودة الفلسطيني في بريطانيا"، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"النتائج المتواضعة" 

الخميس في روما، حيث تمخض عن حشد أقل من يوم الذي عقد  ،لمؤتمر المانحين لوكالة األونروا
 المطلوب من قبل الوكالة".ربع المبلغ 

مليون دوالر فقط  100وقال المركز في بيان له اليوم: "وحيث أن التقارير الواردة تشير إلى جمع نحو 
مليون دوالر تحتاجها الوكالة لسد العجز المتراكم، فإن المركز يرى أن ذلك يعد مؤشرًا  446من أصل 

لنحو خمسة ماليين فلسطيني داخل وخارج خطيرًا حول مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة 
فلسطين، والتي تعد عصب الحياة الرئيس بالنسبة إلى معظمهم خاصة في ظل استمرار الحصار على 

 غزة والحرب في سورية إلى جانب األوضاع المتردية في مخيمات لبنان واألردن والضفة".
تمويل على حياة الالجئين الفلسطينيين"، وحذر "العودة الفلسطيني"، "من تداعيات كارثية ألزمة نقص ال

وقال: "تأتي خطورة األزمة من حقيقة أنها تمس الخدمات المعيشية األساسية مثل الصحة والتعليم 
واإلغاثة، األمر الذي سيتسبب بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية تهدد حياة الالجئين ومستقبلهم، 

 وتزرع فتياًل إلشعال المنطقة ككل".
هتها أبدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" قلقها البالغ إزاء مخرجات مؤتمر روما من ج

للدول المانحة "لألونروا"، وقالت بأن "المؤتمر أبدى قصورا واضحا في تخفيض العجز المالي لميزانية 
ن ستة ماليين األونروا، األمر الذي يتهدد استمرارها في تقديم الخدمات اإلنسانية الضرورية ألكثر م

 الجئ فلسطيني مسجلون لديها يعانون من أوضاع إنسانية هشة في سائر الدول المضيفة لالجئين".
وطالبت المجموعة في بيان لها اليوم المجتمع الدولي إلى عدم التنكر لقضية الالجئين الفلسطينيين 

ارها أحد الشهود على قضية وتحمل مسؤولياته تجاههم وتقديم الدعم الالزم إلنقاذ "األونروا" باعتب
 ، وفق البيان.1948الالجئين المستمرة منذ نكبة فلسطين عام 

 16/3/2018، قدس برس
 
 . المواقف اإلسرائيلية:2

 دراسة إسرائيلية تحرض على األونروا

طالبت دراسة بحثية إسرائيلية بضرورة إحداث تغييرات في السياسة الدولية إزاء وكالة )أونروا(، في 
أعقاب االتهامات اإلسرائيلية األخيرة لها بانخراط عدد كبير من العاملين في صفوفها في "أنشطة 

تها بتصريح أدلى به مؤخرا عضو الكنيست مقدم واستهلت الدراسة المنظمات المعادية إلسرائيل".
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من  %100)البرلمان( آفي ديختر، وهو رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، يزعم فيه أن 
وقال الباحث اإلسرائيلي دافيد بادين في  موظفي األونروا أعضاء في المنظمات الفلسطينية المسلحة.

رائيلية لدراسات الشرق األوسط، إن األونروا تقدم خدمات دراسته المنشورة على موقع مجلة مرآة اإلس
، وما زالوا يطالبون بتحقيق 1948إنسانية وا غاثية لقرابة ستة ماليين الجئ فلسطيني منذ حرب العام 

وأشار إلى أن األونروا  حلم العودة إلى القرى التي هاجروا منها من خالل لجوئهم إلى الكفاح المسلح.
ظمات اإلغاثية حول العالم، وينخرط فيها قرابة ثالثين ألف موظف، وتشرف على تعّد من أكبر المن

ألف طالب، يدرسون في مناهجها التعليمية مفاهيم حق العودة، في حين تحصل هذه  492تعليم 
من  %97المنظمة الدولية، التي أقيمت بناء على قرار دولي صادر عن األمم المتحدة، على ما نسبته 

 مليار دوالر من تبرعات سخية من الدول المانحة. 1.2 الية المقدرة بـموازناتها الم
وزعم بادين، وهو رئيس مركز أبحاث سياسات الشرق األوسط في إسرائيل، أن كل دولة من هذه الدول 
المانحة تستطيع وضع حق النقض )فيتو( على أي سياسة تنتهجها األونروا تتعارض مع مفاهيم 

عن أن مركزه وّثق العديد من أشرطة الفيديو التي تظهر حجم التحريض في السالم، كاشفا النقاب 
مؤسسات التعليم التابعة لألونروا، ومن المتوقع أن يرسل المركز نسخًا من هذه األشرطة ألعضاء 

وأكد أن إسرائيل  الكونغرس األمريكي والبرلمان األوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا والدول اإلسكندنافية.
ف تطلب من هذه الدول المانحة اشتراط مواصلة دعم األونروا بإجراء تغيير في سياستها، السيما سو 

في الكتب الدراسية التي تتناول حق العودة الذي وصفه بغير المنطقي، على حد زعمه، والتحريض 
 وأشار إلى أنه في على قتل اليهود وكراهيتهم، ودعا إلى فصل أي موظف على صلة بحركة حماس.

ظل وصول المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طريق مسدود، يمكن للدول األجنبية 
المانحة تقديم مساعدات مباشرة لالجئين الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية، بدال من 

 إرسال أموالها إلى األونروا.
 9/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 غزة ل إدخال مواد البناء في قطاع: "إسرائيل" تعرقاألونروا
ونروا" إسرائيل بإعاقة إصدار الموافقات المتعلقة األاتهم بوشاك مدير عمليات وكالة " حامد جاد:

الحرب األخيرة على غزة  إثرالمهدمة  منزل من المنازل 400بإدخال مواد البناء الالزمة إلعادة بناء 
طلب ألصحاب هذه البيوت المهدمة التي ما زالت تنتظر  400أن "أونروا" قدمت كشوفات  إلىالفتًا 

 منذ شهر أيار الماضي موافقة الجانب اإلسرائيلي إلدخال مواد البناء للبدء بإعمارها.
"أونروا" تبذل جهودا  أنة غزة، أمس، كد بوشاك في مؤتمر صحافي عقد في مقر "أونروا" في مدينأو 

كبيرة لحل هذه اإلشكالية مع الجانب اإلسرائيلي، محذرا من خطورة تدهور األوضاع في قطاع غزة 
 وتزايد اإلحباط واليأس وانعدام الفرص في ظل استمرار الحصار وتداعياته السلبية.

 18/10/2016، األيام، رام هللا
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 بالتعاون مع إدارة ترامب األونرواوي استهداف ": نتنياهو ينيديعوت أحرونوت"
قالـــت صـــحيفة "يـــديعوت أحرونـــوت" اإلســـرائيلية، إن رئـــيس الـــوزراء : عبـــد الـــرؤوف أرنـــاؤوط - القـــدس

الة األمم المتحدة لغوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين "أونـروا"، بنيامين نتنياهو، يخطط الستهداف وك
 بعد تسلم إدارة الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامها رسميا، الشهر المقبل. 

"يخطــط رئــيس الــوزراء نتنيــاهو الســتهداف األونــروا واللجنــة المعنيــة بممارســة الشــعب  وقالــت الصــحيفة:
فـي األمـم المتحـدة، ومـوظفي األمـم المتحـدة المناهضـين إلسـرائيل إضـافة إلـى الفلسطيني حقوقه الثابتة 

قطــع المســاعدات عــن وكــاالت األمــم المتحــدة بمســاعدة إدارة ترامــب الجديــدة". وبحســب الصــحيفة، فــإن 
الحكومــة اإلســرائيلية تنظــر إلــى وكالــة "أونــروا"، علــى أنهــا "تســتثمر الكثيــر مــن المــوارد والقــوى العاملــة 

قويض والمس بإسرائيل". وأضافت:" وفقا للحكومـة اإلسـرائيلية، فـإن هنـاك شـواهد تشـير إلـى أن بهدف ت
 معلمين وعاملين آخرين في الوكالة يحرضون بشكل مستمر المواطنين الفلسطينيين ضد إسرائيل". 

 ولم يتسَن الحصول على تعقيب من وكالة "أونروا" على هذه االتهامات. 
احرونوت"، فإن إسرائيل ستسعى أيضا إلى تعليـق عمـل اللجنـة المعنيـة بممارسـة واستنادا إلى "يديعوت 

الشعب الفلسطيني حقوقه الثابتة في األمم المتحدة، باعتبارها" لجنة أممية مهمتها الوحيدة الحفاظ علـى 
ل الروايــة الفلســطينية، ودفــع قــرارات مناهضــة إلســرائيل فــي األمــم المتحــدة". وقالــت" كمــا ستســعى إســرائي

إلى إلغـاء تعيينـات مسـؤولين مناهضـين إلسـرائيل فـي األمـم المتحـدة ويطلقـون تصـريحات معاديـة لهـا". 
وأضافت:" جميع طلبات إسرائيل بهذا الشأن لم تجد آذان صاغية في الماضي ولكن إسرائيل تأمل مـن 

ســرائيل مشــروع وتابعــت الصــحيفة بهــذا الشــأن "ســتدفع إ إدارة دونالــد ترامــب مســاعدتها فــي هــذا األمــر".
قـــرار فـــي األمـــم المتحـــدة يحـــدد القواعـــد لتعيـــين المســـؤولين فـــي األمـــم المتحـــدة بمـــن فـــيهم العـــاملين فـــي 
الوكاالت المتعددة التابعة للمنظمة الدولية بحيث تتم مساءلتهم عـن التصـريحات التـي يـدلون بهـا والتـي 

إلغـاء التمويـل األممـي الممنـوح تخرج عن نطاق صالحياتهم". كمـا لفتـت إلـى أن إسـرائيل سـتعمل علـى 
إلعــداد قائمــة ســوداء  2016لتطبيــق قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم المتحــدة فــي مــارس/آذار 

 بالشركات التي تعمل في المستوطنات اإلسرائيلية. 
 26/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 

 م بمدارس األونروابحث إسرائيلي يهاجم مناهج التعلي: حرونوت"يديعوت أ"
إن المدارس التابعة لوكالة )األونروا( في األراضي  احرونوتقال أليئور ليفي مراسل صحيفة يديعوت 

ل ليست موجودة على خرائط كتب الفلسطينية تسمي مدينة تل أبيب "تل الربيع"، وتقول إن إسرائي
وأضاف أن المناهج الدراسية التابعة لألونروا ال تتحدث عن صلة الشعب اليهودي بهذه  الجغرافيا.

األرض، وترى أن الصهيونية مؤامرة هدفها طرد الفلسطينيين من أرضهم، والسيطرة على الحرم 
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ونروا، بسبب المناهج الدراسية التي ونقل عن بحث إسرائيلي نشر أمس الثالثاء مهاجمته لأل القدسي.
 يتلقاها التالميذ الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البحث الذي نشره مركز أبحاث السياسات في الشرق األوسط، وأعده د. أرنون غروس الذي ترجم 
مناهج الكتب الفلسطينية، ود. روني شكيد من معهد ترومان في الجامعة العبرية، أشار إلى أن ال

الدراسية المقررة في مدارس األونروا تعدها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتعتمد أساسا نزع الشرعية 
كتابا من مناهج األونروا، فإن دولة إسرائيل  11ووفقا لفحص قام به المركز لـ عن إسرائيل وتشويهها.

سية، وورد في أحد كتب التاريخ أن غير موجودة، وال تذكر في الخرائط التي تتضمنها الكتب الدرا
الصهيونية حركة استعمارية أسسها يهود أوروبا، لجمع شتات اليهود حول العالم، ونقلهم إلى فلسطين 

 والدول العربية المجاورة، وطرد سكانها وتهجيرهم.
 4/1/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 األونرواو " ليبرمان يدعو واشنطن لتغيير سياستها من "مجلس حقوق اإلنسان
، ليبرمان أفيجدوراإلسرائيلي  دفاعوزير ال، أن هاشم حمدان، عن 9/3/2017، 48عرب  ذكر موقع

، أن تقوم الواليات في لقائه مع وزير الخارجية األمريكية ركس تيلرسون، يوم أمس األربعاء دعا
المتحدة بإعادة النظر في سياستها تجاه المجلس لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، وتجاه وكالة 

وادعى ليبرمان أن هذه المؤسسات ال تقوم بالدور المطلوب منها، وبدال من ذلك، ينشغل  (.األونروا)
 المس بها عن طريق تشويه الواقع".المجلس لحقوق اإلنسان بـ"االفتراء على إسرائيل، ومحاولة 

وطلــب ليبرمــان مــن تيلرســون أن تــدرس واشــنطن إمكانيــة الخــروج مــن المجلــس لحقــوق اإلنســان، كمــا 
 ناقش أداء وكالة غوث الالجئين، ومعايير عملها.

 

 من دخول مدينة القدس األونروا حافالتالقوات اإلسرائيلية تمنع 
المقــام علــى  األنفــاقالمتواجــدة عنــد حـاجز  اإلسـرائيليمنعــت قــوات االحــتالل  :نجيــب فـراج -بيـت لحــم 

مدينـة القـدس، الحـافالت التابعـة لوكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين  إلـىمدينة بيت جاال والمـؤدي  أراضي
الرئيس فـي  األونروامن بيت لحم والخليل، لاللتحاق في عملهم بمقر الفلسطينيين، والموظفين القادمين 
 الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

 7/4/2017القدس، القدس، 
 

 األونروا لتفكيك الوقت نتنياهو: حان
 األسبوعية، الحكومة جلسة خالل األحد، نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلية، الحكومة رئيس وتد: قال محمد
 تفكيك موضوع طرح أنه للوزراء حديثه خالل نتنياهو وأكد .ونروااأل وكالة لتفكيك الوقت حان إنه

 خالل هايلي، نيكي المتحدة، األمم في المتحدة الواليات بسفيرة جمعه الذي اللقاء خالل أونروا وكالة
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 مدرستين أسفل يمر نفقا اكتشاف حول المزاعم نتنياهو واستغل .الماضي باألسبوع البالد إلى زيارتها
 تستغل حماس" :قائال حماس حركة على بالتحريض تمادى حيث غزة، قطاع في للوكالة تابعتين
 المدنيين الحركة باستهداف تقوم إذ مضاعفة، حرب جرائم فهذه بشرية، كدروع وتستعملها المدارس
 إسرائيل سفير عبر ستقوم اإلسرائيلية الخارجية وزارة أن إلى نتنياهو ولفت ".داألوال وراء التستر وأيضا

 .األمن ومجلس الدولية بالهيئات حماس ضد رسمية شكوى بتقديم المتحدة األمم في
 المتحدة األمم لدى األمريكية بالسفيرة الماضي األسبوع التقيت: "للوزراء حديثه موجها نتنياهو وقال
 شجبت التي إسرائيل لدولة المؤيدة الحازمة تصريحاتها على أيضا، باسمكم رتها،وشك هايلي نيكي

 أن المتحدة لألمم األوان آن إنه أيضا لها قلت. المتحدة األمم في السائد إلسرائيل المعادي الهوس
 راتعش اليوم يزالون وال كانوا الثانية العالمية الحرب منذ: "وتابع ".األونروا عمل استمرار في تنظر

 األمم في سامية مفوضية مخصصة الالجئين من الماليين عشرات ولهؤالء الالجئين من الماليين
 أخرى مفوضية هناك منهم، الساحقة األغلبية توطين تم الذين الفلسطينيين، لالجئين بينما المتحدة
 ."إسرائيل ضد النطاق واسع تحريض مؤسساتها في ويمارس األونروا هي هذه. فقط بهم خاصة
 آلخر، حين من أنشطتها بسبب أيضا الشديد وألسفي وجودها بسبب كبير حد إلى األونروا،: "وأضاف

 في أجزائها ولدمج األونروا لتفكيك الوقت حان ولذلك. حلها من بدال الفلسطينيين الالجئين مشكلة تخّلد
 ".المتحدة لألمم التابعة الالجئين لشؤون السامية المفوضية

 11/6/2017، 48عرب 
 

 األونروالتقييد صالحيات بالكنيست ضغط إسرائيلية  مجموعة: "السابعة اإلسرائيلية"
يدة سيتم كشف مراسل القناة اإلسرائيلية السابعة للمستوطنين موشيه كوهين أن مجموعة ضغط جد

إعالنها قريبا في الكنيست لمراقبة عمليات وكالة )أونروا( والمطالبة بإجراء تغييرات جوهرية على 
وقال إن مجموعة الضغط ستترأسها عضوة الكنيست شارين هاسكيل، وهي من حزب  صالحيتها.

ولها إن أهداف ونقل عن هاسكيل ق الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
المجموعة تتمثل في العمل على تجنيد وتجييش أطراف المجتمع الدولي ممن يؤمنون بضرورة إجراء 
إصالحات عميقة في األونروا. واعتبرت عضوة الكنيست أن هذه المنظمة باتت تعمل على إدامة 

تعمل على التحريض الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، في ظل المنظومة التعليمية التابعة لها، "و 
 على الكراهية والعنف، وبعض موظفيها نشطاء في مجاالت العمل المسلح".

وأوضحت هاسكيل أن مجموعتها الجديدة تدعو إلى تعيين موظفين غير فلسطينيين قادمين من دول 
محايدة، يعرفون كيفية مساعدة المنظمة الدولية، "وليس الذهاب بها إلى موجات العنف ضد 

نروا، وتوزيعها على و وطالبت بتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تفصيلية عن نشاطات األ يين".اإلسرائيل
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البرلمانات العالمية والمنظمات الدولية للعمل على إقرار اإلصالحات المطلوبة فورا ودون تأخير، 
 "وسيتم العمل مع المؤسسات الدولية لتطبيق هذه اإلصالحات".
 20/7/2017، الجزيرة نت، الدوحة  

 

 في فلسطين األونروا"إسرائيل" تحاول تغيير مهام 
 تل أبيب: بدأت إسرائيل حراكا جديدا بالضغط على أمريكا من أجل تغيير مهام األونروا في فلسطين.

لخارجية اإلسرائيلي تسيبي حوتوبيلي المتواجدة في وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن نائب وزير ا
أمريكا تعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين مختلفين من أجل تحقيق أهداف إسرائيل بتغيير مهام 

ووفقا للقناة، فإن حوتوبيلي اجتمعت مع نائب وزير  األونروا وتعريف المنظمة الدولية من جديد.
ت معه إلى جانب الملف اإليراني، قضية األونروا وضرورة الخارجية األمريكي جون سوليفان، وبحث

نهاء دورها تجاههم أو تعديله. وأشارت إلى أن حوتوبيلي  تغيير تعريفها وعملها بشأن قضية الالجئين وا 
اجتمعت بمسؤولين من الكونغرس وجهات سياسية أمريكية أخرى، طالبًة منهم التدخل بشأن األموال 

ونروا وطرق صرفها، وكذلك المناهج الدراسية التي تشرف عليها ومحاوالت نفي التي يتم التبرع فيها لأل
 وجود إسرائيل من خالل تلك المنهاج.

 12/9/2017القدس، القدس، 
 

 األونرواالخارجية اإلسرائيلية تعارض ترامب ونتنياهو حول تقليص تمويل 
وزارة الخارجية اإلسرائيلية تعارض موقف الرئيس  أنكشف القناة اإلسرائيلية الثانية : رامي حيدر

األمريكي، دونالد ترامب، والذي امتدحه وشجعه رئيس الحكومة ووزير الخارجية اإلسرائيلية، بنيامين 
ب القناة، اعتبرت وزارة الخارجية أن هذا التقليص وبحس ونروا.األنتنياهو، حول تقليص الدعم لوكالة 

إنسانية في قطاع غزة، وأن هذه األزمة ليست في صالح إسرائيل، لتتماهى مع  أزمةسيؤدي إلى تفاقم 
 دعوات المستوى األمني اإلسرائيلي إلى تفادي مثل هذه األزمة للحفاظ على أمن إسرائيل.
 4/1/2018، 48عرب 

 

 األونروا حلّ  جلعاد أردان يدعو إلى
إلـى تفكيـك وكالـة األونـروا فـي أسـرع وقـت  أردانوكاالت: دعا وزير األمن الـداخلي اإلسـرائيلي جلعـاد ال

على تقرير نشـره التلفـاز اإلسـرائيلي  اً عقبم ،5/1/2018 في تصريح صحفي الجمعة أردان،وقال  ممكن.
 :ارضــة وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية ألي قــرار أمريكــي بتخفــيض المســاعدات األمريكيــة لألونــرواعــن مع

وهــي الهيئــة  ،"أجــد صــعوبة فــي االعتقــاد بــأن الخارجيــة اإلســرائيلية تعــارض قطــع المســاعدات لألونــروا
 والتي تساعد اإلرهاب بجميع الطرق!". ،من حلها التي تديم مشكلة الالجئين بدالً 

 5/1/2018 ،رام هللا األيام،
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 نفتالي بينيت يطالب ترامب بوقف تمويل األونروا
نفتـالي بينيـت اإلدارة األمريكيـة بتنفيـذ تهديـدها بوقـف  اإلسـرائيليوزيـر التربيـة والتعلـيم طالـب تل أبيـب: 

"إن تصريحات الرئيس ترامب والسفيرة هيلي، بإلغاء المساعدات األمريكية  األونروا. وقال:وكالة تمويل 
ــــروا منظمــــة داعمــــة  ــــت أن "األون ــــه". وزعــــم بيني ــــذي يتعــــين القيــــام ب ــــروا هــــو الشــــيء الصــــحيح ال لألون
ـــه ال ينبغـــي أن تكـــون  ـــال إن ـــائس لســـكان قطـــاع غـــزة". وق ـــديم الوضـــع الب ـــه ي لإلرهـــابيين، ووجودهـــا ذات

لـــى ســـكان غـــزة مختلفـــة عـــن مســـاعدة الســـكان الســـوريين الـــذين يعـــانون مـــن نظـــام المســـاعدة المقدمـــة إ
اإلرهــاب أو مــن أي مجموعـــة مــن أحفــاد الجئـــين آخــرين فــي العـــالم. وتــابع بينيــت: "أتوقـــع مــن جميـــع 
الهيئــات الحكوميــة اإلســرائيلية بمــا فيهــا وزارة الخارجيــة دعــم قــرار خفــض ميزانيــة المنظمــة التــي تخــدم 

 وفي مدارسها يجري إخفاء الصواريخ"، بحسب قوله.إرهابيي حماس 
 6/1/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 

 قضية الالجئين وحق العودة.. وهي تكرس تخطط لـ"تدمير إسرائيل" األونروا :نتنياهو
ــــل أب ــــب: ت ــــوزراء أعــــرب ي ــــس ال ــــي مســــتهل جلســــة مجل ــــاهو ف ــــامين نتني ــــوزراء اإلســــرائيلي، بني ــــيس ال رئ

لكنــه لمــح بــأن هــذا  ؛"األونــروااألســبوعية، أمــس، عــن تأييــده للموقــف األمريكــي بتقلــيص الــدعم لوكالــة "
ين التقليص ينبغي أن يتم بالتدريج وليس بكميـات كبيـرة مـن المـال. وبهـذا حـاول المـزج بـين موقـف اليمـ

المتطــرف، الــذي يرحــب بتصــفية األونــروا، وبــين موقــف أجهــزة األمــن اإلســرائيلية ووزارة الخارجيــة الــذي 
يحــــذر مــــن تصــــفية وكالــــة الالجئــــين؛ ألن ذلــــك قــــد يــــؤدي إلــــى انفجــــار سياســــي وأمنــــي فــــي المنــــاطق 

 ية.الفلسطينية ومخيمات الالجئين الفلسطينيين القائمة في لبنان واألردن والمناطق الفلسطين
مب لمنظمة األونروا. اوقال نتنياهو، أمس: "إنني أتفق تمامًا مع االنتقادات الحادة التي يوّجهها الرئيس تر 

فاألونروا منظمة تخلد قضية الالجئين الفلسطينيين، وتخلد كذلك رواية ما يسمى حـق العـودة، وذلـك علـى 
تتالشى وتزول. إنها عبارة عـن هيئـة تـم  ما يبدو، بهدف تدمير دولة إسرائيل. لذا فيجب على األونروا أن

عامـًا فقـط لصـالح الالجئـين الفلسـطينيين، وذلـك علـى الـرغم مـن وجـود المفوضـية  70إنشاؤها منفـردة قبـل 
الســامية لألمــم المتحـــدة المعنيــة بمعالجـــة قضــايا بقيـــة الالجئــين، ممــا يخلـــق بطبيعــة الحـــال ذلــك الوضـــع 

اد الالجئين الذين هم أنفسـهم ليسـوا بالجئـين، وهكـذا دواليـك تسـتمر الهزلي، حيث تعالج األونروا أبناء أحف
عامــًا أخــرى، ثــم ســيعالج أبنــاء هــؤالء، وبالتــالي يجــب وقــف هــذه المهزلــة. إننــي قــدمت اقتراحــًا بســيطًا  70

مفاده تحويل أموال الدعم المنقولة حاليًا لألونروا إلى المفوضـية السـامية لألمـم المتحـدة لشـؤون الالجئـين، 
وذلــك تــدريجيًا وبشــروط ومعــايير واضــحة، بغيــة دعــم الالجئــين الحقيقيــين، بــداًل مــن الالجئــين الصــوريين 
الـــوهميين كمـــا يحـــدث اليـــوم لـــدى األونـــروا. وقـــد طرحـــت هـــذا الموقـــف أمـــام الواليـــات المتحـــدة. هـــذه هـــي 

 لى حد زعمه.الطريقة للقضاء على األونروا ولمعالجة قضايا الالجئين الحقيقية إذا ظل مثلها" ع
 8/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 تسيء استخدام المساعدات اإلنسانية األونروا"إسرائيل" تزعم أن 
دانـي دانـون، أن الغـرض اعتبر مندوب دولة االحتالل اإلسرائيلي الدائم لدى األمـم المتحـدة : األناضول

، هـو "توجيـه أمـوال المعونـات اإلنسـانية نحـو الغـرض األونـروامن قرار واشنطن، تخفيض الدعم لوكالة 
وزعــم أن أونــروا أثبتــت مــرارًا وتكــرارًا أنهــا وكالــة تســيء اســتخدام  المنشــود منهــا وهــو رفاهيــة الالجئــين".

ن ذلك الدعاية المناهضة لـ)إسرائيل(، وتديم محنـة المساعدات اإلنسانية للمجتمع الدولي، وتدعم بداًل م
وتابع ادعاءاته "خالل العام الماضـي وحـده، انتخـب موظفـون  الالجئين الفلسطينيين، وتشجع الكراهية".

)فلســـطينيون محليـــون( بـــأونروا لقيـــادة )حركـــة( حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة، وأنكـــرت مـــدارس أونـــروا وجـــود 
 ت منشآت أونروا.".)إسرائيل(، وحفرت أنفاق اإلرهاب تح

 17/1/2018 ،الين أونفلسطين 
 

 انتهت إلى األبد األونرواتل أبيب: 
نقلت القناة الّسابعة التابعة للمستوطنين، عن تسيبي حوتوبيلي نائبة وزير الخارجية، أنها خاطبت 

يين بأن يعمموا في لقاءاتهم السياسية التوجه القائل بأن "عهد األونروا قد السفراء والدبلوماسيين اإلسرائيل
 انتهى لألبد".

 23/1/2018، االتحاد، أبو ظبي
 

سيسبب ضررًا بأمن  األونرواالمساعدات األمريكية للسلطة و األجهزة األمنية اإلسرائيلية: خفض 
 "إسرائيل"

ــــف أذرعــــه )الجــــيش و"الموســــاد" و"الشــــاباك"  ــــه قــــادة الجهــــاز األمنــــي اإلســــرائيلي بمختل تــــل أبيــــب: وجَّ
و"أمان"(، رسالة تحذير إلى القيادة السياسية في تل أبيـب وواشـنطن، تعبـر فيهـا عـن القلـق مـن عواقـب 

ــة )األونــروا(، لمــا قــد التخ فــيض المحتمــل فــي المســاعدات األمريكيــة للســلطة الفلســطينية، وكــذلك لوكال
 تسفر عنه من إضرار بأمن إسرائيل.

وجـــاء فـــي الرســـالة أن تقلــــيص الـــدعم للســـلطة ســــيلحق ضـــررًا بالتنســـيق األمنــــي مـــع األجهـــزة األمنيــــة 
اتيجية لمنــع اإلرهــاب وتحقيــق الهــدوء النســبي الفلســطينية، التــي تعتبرهــا إســرائيل مســألة ذات أهميــة اســتر 

في الضفة. وتخفيض الدعم لوكالة "األونروا"، يهدد بانهيارها وبالتالي سيؤدي إلى تسريع الجولة المقبلة 
 ألف موظف في الوكالة، كفيلون هم وعائالتهم من تفجير انتفاضة. 30من القتال؛ فهناك 

بعد أن هدد الرئيس األمريكي دونالد ترامـب، فـي دافـوس، وأكد مصدر إسرائيلي أن هذه الرسالة وجهت 
خــالل لقائــه مــع رئــيس الــوزراء، بنيــامين نتنيــاهو، بأنــه "إذا رفضــت الســلطة الفلســطينية المشــاركة فــي 

 المفاوضات فإنها لن تتلقى أموااًل من الواليات المتحدة".
 29/1/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 عن الدمار الذي ألحقته بمدارسها في غزة األونروا"إسرائيل" ترفض تعويض 
سفير "إسرائيل" لدى األمم المتحدة داني دانون، أمس الخميس، على طلب األمم المتحدة  ردّ وكاالت: 

ار التي لحقت بمدارس األمم المتحدة في غزة عام للحصول على تعويض من إسرائيل عن األضر 
. وقال دانون في رده: "ستفعل إسرائيل كل ما هو ضروري للدفاع عن مواطنيها والقضاء على 2014

 أي تهديد ألمن بلدنا" في تبرير لقصف المدارس خالل عملية "الجرف الصامد" في حرب غزة.
استغلت المرافق اإلنسانية ومدارس األمم المتحدة وزعم سفير إسرائيل لدى األمم المتحدة أن حماس 

"األونروا" إلخفاء صواريخها، مضيفا،" أنه بدال من تقديم الشكاوى إلى إسرائيل ومطالبتها بدفع 
 التعويضات، توجهوا إلى حماس التي استغلتها في سبيل إلحاق الضرر باألبرياء".

 23/3/2018األيام، رام هللا، 

 
 . المواقف العربية واإلسالمية:3
 مواقف عربية: .أ
 جامعة الدول العربية:. 1

 التعليمية برامجها مواصلة من األونروا كينلتم تدعو" الجامعة العربية"
ــــة المتحــــدة األمــــم لوكالــــة دعمهــــا اســــتمرار العربيــــة الجامعــــة أكــــدت: القــــاهرة ــــين وتشــــغيل إلغاث  الالجئ

 مســـتوى لرفـــع التعلـــيم دائـــرة ذلـــك فـــي بمـــا معهـــا، والتنســـيق عـــاونبالت والتزامهـــا ،"األونـــروا" الفلســـطينيين
 التــي الكلمــة فــي وذلــك الفلســطينيين، الالجئــين ألبنــاء تعليميــة خدمــة أفضــل وتقــديم التعليميــة، الخــدمات

 واألراضـــي فلســـطين لشـــؤون العربيـــة بالجامعـــة المســـاعد العـــام األمـــين علـــي، أبـــو ســـعيد الســـفير ألقاهـــا
 عــن والمســؤولين فلســطين، ألبنـاء التربويــة الشــؤون لمجلــس 26 المشـترك الجتمــاعا أمــام أمــس، المحتلـة
 .لألونروا دعمها مواصلة إلى المانحة الدول علي، أبو ودعا ."األونروا" في والتعليم التربية شؤون

 7/11/2016، الشارقة، جالخلي
 

 التعليمالمالية على  األونرواالجامعة العربية تحذر من التأثير السلبي ألزمة 
رئيس قطاع فلسطين قال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية : سوسن أبو حسين - القاهرة

)األونروا( من دور مهم في  واألراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، إن "ما تقوم وكالة
خدمة الالجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات في مناطق عملياتها الخمس هو أمر جدير 

وأعرب أبو علي، عن "دعم جامعة العربية للهيئة الدولية وحرصها على التعاون والتنسيق  بالتقدير".
، وتقديم أفضل خدمة تعليمية ألبناء معها بما في ذلك دائرة التعليم لرفع مستوى الخدمات التعليمية

الالجئين، خصوصًا في ظل االحتياج المتزايد إلى عملية تعليمية حديثة وعصرية كمًا ونوعًا تواكب 
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العصر واالزدياد السكاني وآثار ونتائج الكوارث سواء في غزة أو تلك التي لحقت بمخيمات اللجوء في 
 سورية وانعكاساتها على مخيمات لبنان".

 20/11/2017، ، لندنرق األوسطالش
 

 بشأن القدس واألونروا واشنطنمؤتمر المشرفين على الفلسطينيين يرفض قرارات 
لفلسطينيين بالدول العربية مؤتمر المشرفين على شئون اأدان  -وفا -القاهرة -القدس عاصمة فلسطين

المضيفة اليوم األربعاء، قرار رئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
ونقل سفارة بالده إليها، محذرا مما يمثله ذلك من تهديد خطير على حل الدولتين ويتعارض مع كافة 

التي اختتمت بجامعة الدول العربية، قرار  99الـ وأدن المؤتمر في دورته مع قرارات الشرعية الدولية.
وطالب،  للضغط على دولة فلسطين. األونروااالدارة األمريكية بتجميد مساهمتها في موازنة وكالة 

واشنطن بالعدول عن هذا القرار، كما دعا كافة الدول المانحة لاللتزام بدعم عمل األونروا لالستمرار 
 جه إلنهاء عملها أو دمجها في المفوضية السامية لشؤون الالجئين.في تقديم خدماتها ورفض أي تو 

 24/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 البرلمان العربي يدعو لدعم األونروا ويرفض تسييس دورها
بي مشعل بن فهم السلمي، برلمانات دول العالم بحث حكوماتها طالب رئيس البرلمان العر : القاهرة

الذي  302على دعم وكالة )األونروا(، لمواصلة عملها وفقًا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
وذكرت وكالة أنباء "الشرق األوسط" اليوم االثنين، أن السلمي بعث رسائل مكتوبة إلى  أنشئت بموجبه.
ات دول العالم، خاصة التي تقدم دعمًا مستمرا لألونروا مثل المملكة المتحدة وفرنسا عدد من برلمان

سبانيا واليابان وهولندا وألمانيا وبلجيكيا واستراليا وسويسرا وكندا والدنمارك والنرويج. يطاليا وا   وا 
لألونروا، وأعرب السلمي في رسائله عن شكر وتقدير البرلمان العربي لما تقدمه هذه الدول من دعم 

ونوه بموقف البرلمان العربي الرافض لتسييس الدور اإلنساني الذي تقوم به األونروا بعد تجميد الواليات 
وشدد على ضرورة المحافظة على استمرار  المتحدة األمريكية جزءًا من مساهمتها في ميزانية الوكالة.

تنفيذ أنشطتها وخدماتها اإلنسانية لماليين دعم األونروا، لضمان استمرارها في تقديم رسالتها السامية، و 
الالجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة 

وربط رئيس البرلمان العربي إنهاء عمل أونروا بتنفيذ قرار الجمعية العامة  وعاصمتها مدينة القدس.
قاضي بعودة وتعويض الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، باعتبار حق العودة ال 194لألمم المتحدة رقم 

 حقًا فرديًا وجماعيًا مقدسًا غير قابل للتصرف.
 12/3/2018القدس، القدس، 
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 األونرواالجامعة العربية تناشد العالم عدم أغالق 
أكدت الجامعة العربية أن قضية الالجئين الفلسطينيين، قضية سياسية في المقام األول : بترا –السبيل 

في وجه شعب عانى  األونرواوليست مأساة إنسانية فحسب، وناشدت العالم أجمع عدم أغالق نافذة 
ذلك الملف  كما أكدت أن محاوالت تصفية هذه القضية األساسية، أو شطب الكثير وُيعاني الكثير.

أو دمجها بالمفوضية السامية لشئون  األونروا،وسحبه من طاولة التفاوض، عبر تقليص دور 
الالجئين، مرفوضة ولن ُيكتب لها النجاح، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التشبث من جانب 

 الفلسطينيين والعرب بحق الالجئين في حل عادل لقضيتهم بعد كل الُمعاناة التي تعرضوا لها.
وفي ذلك دعت الجامعة العربية الواليات المتحدة إلعادة النظر في قرارها بشأن تخفيض مساهمتها 

 .2018لوكالة األونروا، وسداد مساهمتها كاملة في موازنة الوكالة لعام 
وحذر األمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمته أمام المؤتمر الوزاري االستثنائي لدعم األونروا 

من خطورة التعدي على دور األونروا، أو تقليص هذا الدور أو  روما،انطلقت أعماله اليوم في الذي 
عليه  وما ينطويإضعافه، خصوصا في ظل ما تعنيه األونروا لحياة خمسة ونصف مليون فلسطيني، 

 تعثر عملياتها أو تراجع قدرتها على الوفاء بمهامها من تبعات إنسانية وأمنية وسياسية خطيرة.
 15/3/2018، عّمان، السبيل  

 

 األونرواالبرلمان العربي يشدد على ضرورة المحافظة على استمرار رسالة 
ير العالمي الحي طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي والضم: )وام(

 بوضع حد لمعاناة اللجوء والتهجير التي يعانيها الشعب الفلسطيني منذ منتصف القرن الماضي.
للجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي في جنيف: "إنه  138وقال رئيس البرلمان العربي أمام الدورة 

ى ضرورة المحافظة على وشدد عل حان الوقت إلعالن دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس".
( القاضي بعودة 194استمرار رسالة "األونروا" والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم )

وتعويض الالجئين الفلسطينيين الذين هجروا وشردوا من ديارهم باعتبار حق العودة حقًا فرديًا وجماعيًا 
 مقدسًا غير قابل للتصرف.

 27/3/2018، الخليج، الشارقة
 

 دول الخليج العربي:. 2

 في لبنان األونرواالهالل األحمر القطري يوّزع مالبس شتوية لتالمذة 
وّزعت بعثة الهالل األحمر القطري في لبنان بالتعاون مع وكالة : حسين عبد الكريم -بيروت 

آالف من تالمذة مدارس "األونروا" في مختلف المناطق اللبنانية،  10"األونروا" الالجئين الفلسطينيين لـ 
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اإلرشاد دعمًا لحاجات الالجئين الفلسطينيين، وضمن إطار حملة "دفء الشتاء" التي تنفذها جمعية "
 واإلصالح" منذ ست سنوات.

 28/1/2016، الشرق، الدوحة
 

 توفير بيئة آمنة لطالب غزة فيتثمن جهود قطر  األونروا

ألعمال صيانة  أعربت وكالة األونروا عن شكرها وتقديرها للدعم القطري :مطر، قنا أشرف -غزة 
مدرسة تابعة لها في قطاع غزة. وقالت ميليندا يونغ نائب مدير عمليات األونروا  43واإلصالحات في 

في غزة خالل زيارة إلى مدرسة الفاخورة التابعة لألونروا في شمال قطاع غزة: "تتقدم األونروا بالشكر 
لذي أتاح لطالب األونروا العودة إلى لصندوق قطر للتنمية والفاخورة على دعم هذا المشروع المهم ا

  بيئة آمنة لتلقي التعليم النوعي".
 4/2/2016الشرق، الدوحة، 

 

 لدعم مشاريع في فلسطين المحتلة واألردن مليون دوالر لألونروا 59 السعودية تتبرع بـ
مليون  59قدمت المملكة العربية السعودية، من خالل الصندوق السعودي للتنمية، تبرعا بقيمة : )واس(

دوالر لوكالة )األونروا( من أجل المشروعات التي سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية واألردن. وتم 
لندن أمس من قبل نائب رئيس الصندوق  تأكيد هذا التبرع من خالل ثالث اتفاقيات تم توقيعها في

 السعودي للتنمية والمدير اإلداري يوسف البسام من جهة والمفوض العام لألونروا بيير كرينبول.
 5/2/2016المستقبل، بيروت، 

 

 من األطفال الالجئين الفلسطينيين في غزة 2,570لـ التعليم  "دبي العطاء" تحمي حقّ 
دبي: أعلنت دبي العطاء، التي تعد جزءًا من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن برنامج 

مليون درهم على مدى العامين المقبلين، بهدف ضمان  11.4جديد في قطاع غزة في فلسطين بقيمة 
من األطفال الالجئين الفلسطينيين على التعليم، وذلك بالشراكة مع وكالة األمم المتحدة  2,570حصول 

 إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التي تستمر دبي العطاء بإطالقها ضمن مبادرتها "أعد 

 .2014علنت عنها في أكتوبر بناء فلسطين، أبدأ بالتعليم"، التي أ 
  13/4/2016الخليج، الشارقة، 

 

 في غزة األونروامولدًا كهربائيًا لمدارس  43برنامج "الفاخورة" القطري يتبرع بـ 
مولـدًا كهربائيـًا، فـي المـدارس الخاضـعة إلشـرافها،  43ا" أنهـا قامـت بتركيـب غزة: أعلنـت وكالـة "األونـرو 

سـهام مـن "برنـامج الفـاخورة القطـري" التـابع لمؤسسـة "التعلـيم  بتمويل من دولة قطـر. وقالـت إنـه بتبـرع وا 
 مدرسة تابعة لها بمولدات كهربائية جديدة وكبيرة الحجم. 43فوق الجميع"، يتم تزويد 
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ماليــين ونصــف المليــون دوالر،  4ه مــن خــالل هــذا المشــروع الــذي ســتبلغ تكاليفــه نحــو وأشــارت إلــى أنــ
 مدرسة في مختلف أنحاء قطاع غزة. 43تنفذ "األونروا" أعمال إصالحات وصيانة في 

 31/5/2016القدس العربي، لندن، 
 

 منحة سعودية إلصالح منازل تضررت في حرب غزة
شرع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يو أن دي بي( أمس في صرف أموال المرحلة الثانية من : غزة

 تعويضات األضرار للعائالت الفلسطينية غير الالجئة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
صالح األضرار في المنازل وقال البرنامج في بيان إن المنحة السعودية ستغطي تعويضات إ

 2460وأضاف أن  المتضررة في شكل طفيف، أو بالغ، أو بالغ جدًا لدرجة أنها غير صالحة للسكن.
أسرة من الفئة المتضررة منازلها بأضرار طفيفة، وبالغة، وغير صالحة للسكن في المرحلة الثانية، 

ره سبعة ماليين دوالر، فيما سيستمر ستتلقى مخصصات إعادة تأهيل وصيانة منازلها بمبلغ إجمالي قد
 صرف أموال التعويضات لبقية المواطنين من الفئات المختلفة خالل األشهر الستة المقبلة.

مليون دوالر  31.8وكان برنامج األمم المتـــحدة اإلنمائي وقع مذكرة تفاهم مع وكالة )أونروا( لتلقي مبلغ 
ية أعمال صـــون المنازل في القطاع، إضافة إلى أعمال تأثيث من الصندوق السعودي للتـــــــنمية لتغــط

ألف وحدة سكنية دمرتها إسرائيل  170هذه المنازل المتضررة جزءًا من  دّ وُتع ثالثة مدارس وتجـــــهيزها.
يومًا واستشهد خالله أكثر  50الذي دام  2014كليًا أو جزئيًا إبان العدوان على قطاع غزة صيف عام 

 ألف جريح. 11هيدًا، ونحو ش 2150من 
 13/6/2016، الحياة، لندن

 

 ألف أسرة في غزة 26"خليفة اإلنسانية" تقدم وجبات إفطار لـ 
إفطار رمضانية على وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، وجبات : "وام"-غزة

 24وقال مصدر مسؤول في المؤسسة: "إنه تم يومي  ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة. 26أكثر من 
ألفًا  26وجبة إفطار على  746رمضان، بالتعاون مع وكالة "األونروا"، توزيع ثمانية آالف و 25و
 أسرة محتاجة في القطاع، بواقع وجبة تكفي ثالثة أشخاص". 238و

 4/7/2016، د، أبو ظبياالتحا
 

 " الكويتي يتبرع بـ"مئتي ألف دوالر" لمشاريع األونروا الطبية في لبنانالمرضى"صندوق إعانة 

ا تبرعـا جمعيـة "صـندوق إعانـة المرضـى" الكويتيـة بقيمـة مئتـي بيروت: أعلنت وكالة األونـروا عـن تلقيهـ
، إن 8/8/2016ألـف دوالر، لمســاعدة الجئــي فلســطين فـي لبنــان. وقالــت الوكالــة، فـي بيــان لهــا االثنــين 
 700ألــف و 13هــذه االتفاقيــة ســتمكنها مــن تــوفير أدويــة لمرضــى الســكري وارتفــاع ضــغط الــدم لحــوالي 
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نــان، لمــدة ســنة كاملــة. وأوضــحت أن عــالج األمــراض غيــر الســارية مــريض الجــئ مــن فلســطين فــي لب
 يتطلب عناية مستمرة مدى الحياة، والذي يعد واحدا من أهم األولويات التي نعنى بها".

 8/8/2016فلسطين أون الين، 
 

 لدعم الجئي فلسطين في سورية ماليين دوالر لألونروا خمسةالكويت تتبرع بـ
أعلنت وكالة )األونروا( اليوم الجمعة، عن تسلمها تبرعا بقيمة خمسة ماليين دوالر من دولة  وفا:

وذكرت الوكالة في بيان  الكويت دعما لمناشدة الوكالة الطارئة من أجل الجئي فلسطين في سورية.
لتبرع يأتي في أعقاب تعهدات قدمتها الكويت في المؤتمر الدولي للتعهدات الذي عقد صحفي أن هذا ا

وبدوره، عبر المفوض العام لألونروا بيير كرينبول عن تقديره  في لندن في وقت سابق من هذا العام.
فلسطين لهذا التبرع بالقول: "إنني في غاية االمتنان لهذا التضامن المتجدد لدولة الكويت حيال الجئي 

 في سورية؛ وأود أن أعرب عن تقديري العميق لحكومة وشعب الكويت على دعمهم القيم.
 45وأضاف كرينبول: ولطالما كانت الكويت مانحا ثابتا وموثوقا، حيث أنها تبرعت بما مجموعه 

مليون دوالر على مدار ثالث سنوات متعاقبة لدعم جهود الوكالة في مساعدة الجئي فلسطين في 
كان  2015مليون دوالر من دولة الكويت في عام  17ة، وباإلضافة لذلك، فإن تبرعا آخر بقيمة سوري

 قد مكن األونروا من بدء عامها الدراسي في الوقت المحدد.
 28/10/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 لدعم التعليم في غزة مليون دوالر لألونروا 15اإلمارات تتبرع بـ 
مليون دوالر أمريكي(  15مليون درهم ) 55أعلنت دولة اإلمارات، أمس، عن تبرع جديد بقيمة : وام

لوكالة "أونروا"، حيث سيتم تخصيص هذا التبرع لدعم جهاز التربية والتعليم التابع للوكالة في قطاع 
بهدف ضمان استمرار حصول الطالب والطالبات على التعليم األساسي في بيئة مدرسية  غزة.. وذلك

 مالئمة تتوفر فيها أساسيات التعليم من خالل مدارس ال "أونروا".
 3/11/2016، الخليج، الشارقة

 

 وعودة الالجئين الفلسطينيين األونروا: المجتمع الدولي مطالب بدعم الكويت
البحث عن سبل أكثر "ابتكارا" تمكن الميزانية العامة لألمم المتحدة  أمسمن  أولكونا: أكدت الكويت 

وقال نائب المندوب الدائم المستشار  .ونروااألفي المساهمة بتغطية الكلفة المتصاعدة لوكالة 
لجنة المسائل السياسية  أمام ،المتحدة األمممن وفد دولة الكويت الدائم لدى  ،يز الجارهللاعبدالعز 

نهاءالخاصة   إظهار"المجتمع الدولي مطالب بضرورة  إن ونروا،األاالستعمار عند مناقشة بند وكالة  وا 
لقضية وفي مقدمتها كافة أوجه الدعم لعمل وكالة األونروا وتطبيق قرارات األمم المتحدة الخاصة بهذه ا

العودة لالجئين الفلسطينيين وتمكينهم  ( على حقِّ 11والذي يؤكد وفقا لفقرته ) 194قرار الجمعية العامة 
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الشباب في معاناتهم ودون أي أمل  أولئكمن العيش بسالم حتى ال يكون الخيار اآلخر هو ترك 
نظيمات والجماعات اإلرهابية التي حقيقي في حياة كريمة أو هدف يتطلعون إليه عرضة لالنجراف للت

 ".أجنداتهالن تجد وقودا أفضل من شباب يائس وغاضب وجاهل لتنفيذ 
الكويت حرصت منذ استقاللها على دعم أعمال الوكالة من خالل تقديم تبرعات تجاوزت  أن وأضاف

داءات العاجلة عبر مساهماتها الطوعية للميزانية العامة أو االستجابة للن أمريكيمليون دوالر  169
تلبية للمناشدة  أمريكيمليون دوالر  15التي أطلقتها الوكالة وكان أخرها تقديم مساهمة فورية بمبلغ 

 ألف طالب فلسطيني من االلتحاق بمدارسهم تجنبا إلغالقها. 500التي أطلقتها الوكالة لتمكين 
ينيين في سورية من مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسط 50وتابع "كما خصصت بالدي مبلغ 

مساهماتها في مؤتمرات دعم الوضع اإلنساني في سورية في السنوات األربع األخيرة والتي استضافت 
لصالح الالجئين  2009مليون دوالر في سنة  34دولة الكويت ثالثة منها وكذلك المساهمة بمبلغ 

 مدرسة تابعة للوكالة". 36دمير السلطة القائمة باالحتالل بت إسرائيلالفلسطينيين في غزة بعد قيام 
غزة والذي عقد في القاهرة في  إعماروجدد التزام الكويت بما تعهدت به خالل المؤتمر الدولي إلعادة 

على مدى ثالث سنوات كمساهمة من الكويت  أمريكيمليون دوالر  200بتقديم مبلغ  2014أكتوبر 
 .2014في قطاع غزة في صيف  "ائيلإسر "ما دمرته  إعمارللجهود الدولية الرامية إلعادة 

 5/11/2016، السياسة، الكويت
 

 األونرواتؤكد استمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين و  السعودية
الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، أكدت السعودية استمرار دعمها لالجئين : "األمم المتحدة" واس

وعلى دعمها الكامل لألونروا لتحقيق أهدافها اإلنسانية ومواصلة أعمالها، بهدف تخفيف مأساة الشعب 
 الفلسطيني والحد من معاناته، إلى حين عودة الالجئين إلى وطنهم األصلي الذي شردوا منه.

"، وألقاها أخيرًا المندوب الدائم األونروال البند "وكالة جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة حو 
 للمملكة لدى األمم المتحدة السفير عبد هللا بن يحيى المعلمي.

مليون دوالر  59ن المملكة قدمت من خالل الصندوق السعودي للتنمية تبرعًا بقيمة إوقال المعلمي 
 نفيذها في غزة والضفة الغربية واألردن.لألونروا، من أجل مشروعات سكنية وتعليمية وصحية سيتم ت

 10/11/2016، عكاظ، جدة
 

 في غزة والضفة واألردن األونروامليون دوالر لمشاريع  67السعودية تتبرع بمبلغ 
مليون  67إن السعودية تبرعت من خالل الصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ األونروا قالت وكالة  :وفا

وستعمل االتفاقية األولى  دوالر من أجل المشاريع التي سيتم تنفيذها في غزة والضفة الغربية واألردن.
مليون دوالر على دعم المشروعات الجارية بما في ذلك إعادة إعمار المساكن  28والتي تبلغ قيمتها 

مليون دوالر المساعدة لألونروا في إعادة  32ة؛ فيما ستقدم االتفاقية الثانية والتي تبلغ قيمتها في غز 
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إعمار وتأثيث العديد من المراكز الصحية والمدارس في الضفة الغربية إلى جانب تنفيذ العديد من 
فهي ستوفر التمويل من  المشروعات القائمة. أما االتفاقية الثالثة، والبالغ قيمتها سبعة ماليين دوالر،
 أجل إعادة إعمار وتأثيث وتجهيز مركزين صحيين ومدرسة واحدة في األردن.

 28/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بمليون دوالر للمعونة الغذائية لالجئي فلسطين في سورية السعودية تتبرع
قالت وكالة األونروا، األربعاء، إن مركز الملك سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، قّدم : القدس

 تبرعا بمقدار مليون دوالر للوكالة، للمساعدة في توفير المعونة الغذائية لالجئي فلسطين في سورية.
قية تعاون بين المركز وبين األونروا، تم توقيعها في وقد تم تبيان تفصيالت هذا التبرع في أول اتفا

العاصمة السعودية الرياض، من قبل المفوض العام لألونروا بيير كرينبول ومستشار الديوان الملكي 
 والمشرف العام لمركز الملك سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية الدكتور عبدهللا الربيعة.
 7/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 تعلن عن تمويل سعودي جديد لمشاريعها في الضفة الغربية األونروا
أعلنت وكالة "األونروا" في الضفة الغربية، الخميس، عن الدعم السعودي الجديد الذي تبلغ قيمته : غزة
ر مقدم من المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي للتنمية وذلك لتلبية مليون دوال 32

 العديد من احتياجات البنية التحتية في مدارس "األونروا" ومراكزها الصحية في الضفة الغربية.
وأقيم حفل اإلعالن في مخيم عايدة لالجئين في بيت لحم بحضور مدير عمليات "األونروا" في الضفة 
الغربية سكوت أندرسون، وممثلين عن دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء 

 اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة لالجئين.
مليون  150فقط، قدمت المملكة العربية السعودية تبرعات بأكثر من  2016وجاء في البيان: في العام 

يجعل المملكة ثاني أكبر مانح بعد الواليات المتحدة األمريكية. وأيضا  دوالر لـ"األونروا"، األمر الذي
، عضوا مهما في اللجنة االستشارية لـ"األونروا"، 2005فقد أصبحت المملكة العربية السعودية منذ عام 

 والتي تقدم النصح والمساعدة للمفوض العام في أدائه مهام والية الوكالة.
 9/12/2016، لفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ا

 

 مليون دوالر للبنية التحتية في الضفة 32منحة سعودية بقيمة 
مليــون دوالر مقدمـــة مـــن الصـــندوق  32ونـــروا" عـــن تلقيهــا منحـــة جديـــدة بقيمـــة األأعلنــت وكالـــة ": )وام(
دي للتنمية لتلبية العديد مـن احتياجـات البنيـة التحتيـة فـي مـدارس األونـروا ومراكزهـا الصـحية فـي السعو 

وأوضـح بيـان للوكالـة أن هـذه المنحـة السـعودية ستسـاهم فـي تمويـل إعـادة بنـاء وتأثيـث  الضفة الغربيـة.
لفارعــة لالجئــين وتجهيــز ثالثــة مراكــز صــحية تابعــة لألونــروا بالمعــدات فــي بلــدة دورا ومخيمــي عايــدة وا
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وفي مدارس البنين التابعة لألونروا في مخيمي جنين وطولكرم عالوة على تحسـين البيئـة التعليميـة فـي 
 جميع مدارس األونروا في الضفة الغربية.

 10/12/2016االتحاد أبو ظبي، 
 

 ماليين دوالر منحة سعودية إلعمار المنازل المدمرة في غزة 10: األونروا
أعلنــت وكالــة )أونــروا( أمــس، أن الســعودية قــدمت لهــا تمــوياًل يســهم فــي إعــادة : فتحــي صــّباح -غــزة 

ـــه بفضـــل التمويـــل األخيـــر مـــن الصـــندوق  ـــت "أونـــروا" إن ـــازل المـــدمرة فـــي قطـــاع غـــزة. وقال إعمـــار المن
تنميــة بمبلــغ عشــرة ماليــين دوالر، ســتتمكن مــن إنهــاء العمــل علــى المنــازل المتضــررة ضــررًا السـعودي لل

واعتبرت "أونروا" في بيان أمس، أن إعادة إعمـار المنـازل  .2014بالغًا نتيجة العدوان على القطاع عام 
ى األولويـة "، مشـددة علـى أنـه "يجـب التركيـز اآلن علـ2016البالغة الضرر واحد من أهم إنجازاتها عام 

الثانيـــة؛ وهـــي المنـــازل المـــدمرة كليـــًا. وقـــال القـــائم بأعمـــال نائـــب رئـــيس برنـــامج البنـــى التحتيـــة وتطـــوير 
المخيمات في دائرة التصميم والتخطيط الحضري في "أونروا" المهنـدس معـين مقـاط: "نحـن بحاجـة إلـى 

 ظر".عائلة ما تزال تنت 3,500مليون دوالر لمساعدة ودعم حوالي  130حوالي 
عائلــة دفعــات ماليـــة  5,500وأشــارت "أونــروا" فــي بيانهــا إلــى أنــه علــى مــدار أكثــر مــن عــامين، تلقــت 

إلصــالح منازلهــا المتضــررة فــي شــكل كبيــر. وتبلــغ كلفــة إعــادة تــرميم المنــازل المتضــررة فــي شــكل بــالغ 
ــــان، وبنــــك 60حــــوالي  ــــة، والياب ــــة  مليــــون دوالر، بتمويــــل ســــخي مــــن الصــــندوق الســــعودي للتنمي التنمي

 األلماني، ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية.
 22/2/2017الحياة، لندن، 

 

 مسؤول أممي: اإلمارات داعم أساسي لألونروا
األونروا،  وكالة كتب المانحين والمشاريع فيأسامة الكحلوت: صرح د. عزام أبو حبيب، من م -غزة 

بأن الدعم اإلماراتي لمشاريع الوكالة له وزن كبير في تاريخ األونروا، كمشروع اإلسكان اإلماراتي 
مليون دوالر، إضافة إلى البنية التحتية بالكامل،  20وحدة سكنية بقيمة  600وبناء حي سكني يشمل 

وقال أبو حبيب إن اإلمارات رصدت  ناء مدرسة للحي.وشق طرق وشبكات مياه وصرف صحي، وب
ماليين دوالر في قطاع غزة،  8مبالغ ضخمة خالل السنوات الماضية، لبناء أربع مدارس بقيمة 

مدارس أخرى بالتكلفة السابقة نفسها، إضافة إلى مشروع كفالة األيتام بقيمة شهرية  4واستكمال بناء 
 نوات الثالث الماضية، بتمويل من الهالل األحمر اإلماراتي.ماليين دوالر خالل الس 10تصل إلى 

كما تبّنت مؤسسة خليفة بن زايد مدرسة بالكامل بقيمة مليون دوالر ونصف سنويًا، تشمل كل 
المستلزمات من زي مدرسي للطالب، وتوفير رواتب للموظفين ككل. ونفذت األونروا، من خالل 

ماليين دوالر، تمثل نصف المشروع، بتشغيل  3ًا بقيمة تمويل مؤسسة دبي العطاء، مشروعًا ضخم
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مدّرسي رياضة ورسم مع مرشدين نفسيين مدة عام، إضافة إلى إنشاء وتأثيث مدرسة في منطقة 
 الرمال بقيمة مليون دوالر ونصف المليون.

 27/3/2017البيان، دبي، 
 

 رجاء المنطقةتؤكد أنها ستظل رائدة بدعمها لالجئين الفلسطينيين في أ السعودية
أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستظل رائدة في دعمها لالجئين : "عكاظ" "األمم المتحدة"

حلول مستدامة للتحديات المالية الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وستبذل جميع مساعيها إليجاد 
التي تواجه وكالة األونروا، إدراكًا ألهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل 

وأشار عضو وفد المملكة الدائم لدى  للشباب، ما يعد خط دفاع أول ضد انتشار األفكار المتطرفة.
في األمم المتحدة أمام لجنة المسائل  السعوديةكلمة  في ،األمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني

نهاء االستعمار حول البند وكالة  2017المملكة قدمت في عام  أنإلى  األونروا، السياسية الخاصة وا 
مليون دوالر لتمويل عدد من المشاريع في المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية  51مبلغ 

، إضافة 2018مليون دوالر لمشاريع سيتم تنفيذها في عام  36.9بلغ واإلسكان، كما تعهدت بالتبرع بم
 إلى مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دوالر.

 8/11/2017، جّدة، عكاظ
 

 منحة إماراتية لقطاع التعليم في غزة دوالرمليون  15: اإلمارات
مليون  11مليون درهم " 40.4وقعت اإلمارات ووكالة "األونروا" اتفاقية تعاون بقيمة : وام - أبوظبي

دوالر أمريكي" واتفاقية تعاون ثالثي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي و"األونروا" ومؤسسة دبي 
ج التعليم لألونروا في قطاع غزة، ماليين دوالر أمريكي" لدعم برام 4مليون درهم " 14.6العطاء بقيمة 

وذلك بهدف ضمان استمرار حصول الطالب والطالبات على التعليم األساسي في بيئة مدرسية مالئمة 
 تتوفر فيها أساسيات التعليم من خالل مدارس األونروا.

 11/12/2017، االتحاد، أبو ظبي
 

 ألف دوالر من الكويت 900تتلقى  األونروا
سّلمت الكويت، عبر وفدها الدائم باألمم المتحدة في نيويورك، وكالة غوث : وكاالت - الكويت

ألف دوالر، ضمن مساهمتها الداعمة للمنظمة الدولية  900وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" مبلغ 
 أمسوقالت وكالة األنباء الكويتية،  دعما ألنشطتها وخدماتها التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين.

ت، إن الوفد الكويتي، سّلم مساهمته لمكتب الـ"أونروا" في نيويورك، وذلك "انطالقا من حرص دولة السب
الكويت على ضمان استقرار الوضع المالي للوكالة لتتمكن من مواصلة أنشطتها وتوفير سبل العيش 

 األساسية والرعاية والتعليم والحماية لالجئين الفلسطينيين".
 28/1/2018السبيل، عمان، 
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 سنوّياً  األونرواالكويت تخّصص مليوني دوالر لدعم 
وصّرح سفير دولة  أكدت الكويت التزامها بتقديم دعم سنوي لوكالة "أونروا"، قدره مليونا دوالر.: الكويت

ده "لم تّدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية التي كانت الكويت لدى بلجيكا، جاسم البديوي، بأن بال
وقال البديوي: "تقوم الكويت بالمساهمة في سد  وال زالت تحتل أعلى سلم أولويات سياستها الخارجية".

العجز الذي يصيب ميزانية وكالة األونروا وتلبية احتياجاتها الطارئة خالل األعوام الماضية، ولقد كان 
 بلغ خمسة ماليين دوالر للوكالة في شهر ديسمبر الماضي".آخرها تقديم م

 1/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 " والقضية الفلسطينيةأونروا"لـدعمها  تجددالسعودية 
الـرحمن الرسـي بالـدور  ن الدوليـة المتعـددة الـدكتور عبـدنّوه وكيل وزارة الخارجية السـعودية للشـؤو : روما

ـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة الالجئـــين  ـــالغ التـــي ســـبق أن قـــدمتها إلـــى "وكال التـــاريخي للمملكـــة وحجـــم المب
لتمكين الوكالة من أداء مهماتهـا انطالقـًا الفلسطينيين وتشغيلهم" )أونروا(، مؤكدًا استمرار دعم الرياض 

 ة الثابتة في نصرة الشعب الفلسطيني.سياسة المملكمن 
ولفـــت الرســـي الـــذي تـــرأس وفـــد بـــالده إلـــى المـــؤتمر الـــوزاري االســـتثنائي لـــدعم "أونـــروا" الـــذي ُعقـــد فـــي 
العاصمة اإليطالية روما أول من أمس، إلى أن "مأساة الشعب الفلسـطيني المسـتمرة منـذ سـبعين عامـًا، 

يعيـد لهـذا الشـعب حقوقـه وُينهـي معاناتـه"، داعيـًا الـدول  المجتمع الدولي في إيجاد حل عادلتؤكد فشل 
 الوكالة على أداء مهماتها على أكمل وجه".إلى "تحمل مسؤولياتها عبر مساعدة 

 18/3/2018، الحياة، لندن
 

 الحصار.. قطر تساعد الفلسطينيين من رغمعلى الوكالة "شنخوا" الصينية: 
ـــاريس ـــة الصـــينية أن قطـــر رغـــم الحصـــار الـــذي تتعـــرض لـــه قـــدمت : ب ـــة "شـــنخوا" اإلخباري أكـــدت وكال

وأضافت الوكالة في نسختها الصـادرة باللغـة الفرنسـية،  مساعدات متعددة للسلطة الفلسطينية ولألونروا.
مليـون دوالر لوكالـة )األونـروا(، خـالل االجتمـاع  50ن التبـرع بمبلـغ أن الدوحة قـد أعلنـت، الخمـيس، عـ

أعلنــت قطــر أنهــا واصــلت تمويــل  حيــثالــوزاري االســتثنائي لألونــروا فــي العاصــمة اإليطاليــة "رومــا"، 
 المشاريع التي تنفذها األونروا، ال سيما في قطاعي التعليم والصحة.

 18/3/2018، الشرق، الدوحة
 

 مليوني دوالر لدعم الفلسطينيين ونروااأل الكويت تسلم 
حمد الدعيج، اليوم الخميس، دعما ماليا بقيمة مليوني  .سلم سفير دولة الكويت لدى األردن د: عمان

ونقلت وكالة األنباء الكويتية عن  ة.ونروا ضمن إطار مساهمة الكويت السنوياألدوالر أمريكي لوكالة 
 الدعيج، تأكيده حرص القيادة الكويتية على دعم الفلسطينيين عبر مختلف الجهات الرسمية والشعبية.
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ونروا في التنمية األهذه المساهمة الكويتية التطوعية مستمرة منذ أعوام لدعم أنشطة وبرامج  إنوقال: "
 ن في المنطقة والتخفيف من معاناتهم اإلنسانية".البشرية وا غاثة الالجئين الفلسطينيي

 22/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 دول عربية أخرى:. 3
 التمسك بوكالة األونروا :إبراهيم عباس

المكتب السياسي لحركة حماس  عضوبراهيم، بعد لقائه إشدد المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
موسى أبو مرزوق على "التمسك بوكالة األونروا واستمرار أعمالها باعتبارها الجهة المكلفة دوليًا بإغاثة 

ر وثائق السفر اللبنانية الجديدة بإصدا بالبدء"، واعدًا العودةوتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلى حين 
 الخاصة بالالجئين الفلسطينيين".

 14/2/2016المستقبل، بيروت، 
 

 وقوفها لجانب حّق الالجئين الفلسطينيون بالحصول على الخدمات الصحية تؤكدبهية الحريري 
عرض وفد مركزي من القيادة السياسية الفلسطينية موضوع تقليص خدمات "األونروا" على القوى 
السياسية في جولة شملت النائب بهية الحريري واألمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" أسامه سعد 

 والدكتور عبد الرحمن البزري والمفتي سليم سوسان.
جانب حق الالجئين في الحصول على الخدمات الصحية والتربوية  إلىيري وقوفها وأكدت الحر 

 يسهم في إيجاد حل لهذه األزمة. أنواالجتماعية، مشيرة إلى أنها لن تألو أي جهد من شأنه 
 بدوره، أيد البزري مشروعية التحركات الفلسطينية في وجه سياسة "األونروا" ودورها.

 17/2/2016السفير، بيروت، 
 

 مساعداتها لالجئين الفلسطينيين األونرواتقليص  ينتقد اللبناني وزير الشؤون االجتماعية
ونروا" بتقليص مساعداتها انتقد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس قرار "األ :) د ب أ ( – بيروت

وقال درباس في اتصال  لالجئين الفلسطينيين في لبنان، معربا عن امله أن يعاد النظر بهذه التدابير.
مع "الوكالة الوطنية لإلعالم" اللبنانية الرسمية نشرته مساء اليوم الخميس "كأنما ال يكفي لبنان ما 

ن عبء بوجود مليون وخمسمائة ألف الجئ سوري، يعانيه من ضغوط داخلية وسياسية، وما يتحمله م
إضافة إلى نصف مليون الجئ فلسطيني، فيفاجأ اليوم بسياسة التقشف الجديدة التي تتبعها منظمة 

 األونروا حيث تقلص مساعداتها الصحية والتربوية".
 18/2/2016رأي اليوم، لندن، 
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  الالجئين الفلسطينيينأوضاع : اللقاء مع األونروا تناول "الخارجية المصرية"
القاهرة: صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، بأن 

تناول  بول المفوض العام لوكالة "األونروا"،يير كارين سامح شكري وزير الخارجية المصري، بيناللقاء 
أوضاع الالجئين الفلسطينيين داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، والدول األخرى المقيمين لديها، 
مشيرا إلى أن مفوض "األونروا" قدم الشكر للحكومة المصرية لما تقدمه من دعم لنشاط الوكالة، وما 

مانحين الدوليين لتوفير الدعم لمشروعات "األونروا" داخل تستثمره مصر من عالقات مع مجتمع ال
 األراضي الفلسطينية والدول المتلقية لالجئين الفلسطينيين.

  13/4/2016الخليج، الشارقة، 
 

 األونروااألردن يرفض تقليص خدمات 

ء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أمس مع وزير بترا: بحث نائب رئيس الوزرا-عمان
الخارجية النرويجي بورغه برندي تعزيز العالقات الثنائية والتطورات والمستجدات في المنطقة 

واستعرضا األوضاع المالية الصعبة لوكالة األونروا والعجز الذي تعانيه  والتحديات التي تواجهها.
لدول المانحة بالتزاماتها لتمكين الوكالة من القيام بدورها الحيوي لخدمة ميزانيتها وأهمية أن تفي ا

الالجئين الفلسطينيين، مؤكدا رفض األردن القاطع ألي تقليص بمستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة، 
 ومعبرا عن تقديره لدور النرويج بهذا اإلطار.

 5/5/2016، عّمانالغد، 
 

 األونروافلسطيني يدعو آللية جديدة لتمويل رئيس لجنة الحوار اللبناني ال

شدد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة على أن لبنان لن تمضي في أي : بيروت
وأكد منيمنة الذي يرأس وفد لبنان في اجتماع  جئين.إجراءات يرفضها المجتمع الفلسطيني بشأن الال

، أهمية الحوار بين الوكالة ومجتمع األردنيةاللجنة االستشارية لوكالة "األونروا" المنعقد في العاصمة 
وقال: إن لبنان تتحرك مع الدول المضيفة والدول العربية باتجاه األمم  الالجئين حول برامج "األونروا".

تمع الدولي، للوصول إلى حلول مستدامة تتمثل بإعادة النظر بآليات تمويل "األونروا" المتحدة والمج
بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها كما يجب أن تكون عليه، أي وفقا لالحتياجات األساسية 

ني في ودعا الدول المانحة إلى القيام بواجبها اإلنسا وليس تبعا لما قد يتوفر من أموال الدول المانحة.
االستمرار بدعم الالجئين الفلسطينيين الذين يعانون من ضغط االحتالل اإلسرائيلي من جهة، ومن 

 تجاهل قضية إعادتهم إلى ديارهم من جانب المجتمع الدولي من جهة ثانية.
 2/6/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األونرواداعيات مشكلة يحذر المانحين من تاللبناني وزير الخارجية 
 إلىجدد وزير الخارجية جبران باسيل دعوته المجتمع الدولي والدول المانحة وجامعة الدول العربية 

 أنمضي قدما في مهماتها، وال سيما لل األونروا"التدخل العاجل لتوفير الدعم المالي الكافي لوكالة 
ليه لما يزيد عن المليون ونصف مليون إلبنان بات يرزح تحت أعباء جسيمة تتمثل في النزوح الكثيف 

 اإلمكاناتالتهديدات األمنية والعسكرية التي تقيد عمل المؤسسات في ظل شح  إلىسوري، إضافة 
منية الخطيرة الناجمة عن هذه المشكلة والتي تهدد من "التداعيات األ ونبه باسيل والموارد المتاحة".

وزراء  إلى هابعث ةفي رسال ،كما شدد الالجئين الفلسطينيين والمجتمع اللبناني الذي يستضيفهم".
وزيرا(، والى األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  20 نحوخارجية أكبر الدول المانحة، )

لالجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل األزمة المالية التي  األونرواتتمحور حول تقليص خدمات 
على  ،"لألونرواتعانيها الوكالة، وذلك "لحضهم على اإليفاء بحصة بالدهم من المساهمات المالية 

 الحلول لتوفير التمويل المستدام". إيجاد"ضرورة 
 9/6/2016، السفير، بيروت

 

 دوالر مليون 162ناهزت الـ  2003بنان منذ لكالة المترتبة لصالح متوجبات الو لألونروا: قيمة  باسيل
جئين عودة الال أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل تمسك بالده بحقّ : بيروت

وأشار باسيل، في رسالة  الفلسطينيين إلى ديارهم، مشددا على أن الدستور اللبناني يحظر توطينهم.
، يستضيف لبنان األشقاء 1948إلى المفوض العام لوكالة "األونروا" بيير كراينبول، أنه "ومنذ عام 

"، مثمنا الدور الذي الفلسطينيين من دون أن يألو جهدا في تقديم كل التسهيالت المتاحة لألونروا
وأعرب عن تفهم بالده لدعم "األونروا" لالجئين الفلسطينيين في  تضطلع به الوكالة في هذا المجال.

ولفت باسيل في رسالته إلى  سورية عند انتقالهم إلى لبنان، عمال بالتفويض األممي الممنوح للوكالة.
 مليون دوالر أمريكي. 162ناهزت الـ  2003 أن قيمة متوجبات الوكالة المترتبة لصالح لبنان منذ عام

 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األونرواالرئيس اللبناني يؤكد تقديره لجهود 
ود التي تبذلها وكالة "األونروا"، الفتا إلى أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تقديره للجه: بيروت 

أن لبنان يتحمل نتيجة وجود الالجئين الفلسطينيين على أرضه الكثير من الصعوبات االقتصادية 
وشدد عون، خالل  واالجتماعية، وال بد من جهد دولي للتخفيف من األعباء التي تترتب على لبنان.

يوم الجمعة، أن لبنان مستمر في توفير األمن بيتر كرينبول،  وكالة )األونروا(استقباله المفوض العام ل
واالستقرار والرعاية لالجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الدعم السياسي للقضية الفلسطينية العادلة 

 وضرورة الوصول لحل دائم وشامل يقوم على تطبيق القرارات الدولية.
 10/2/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لخدمة الالجئين الفلسطينيين دائرة الشؤون الفلسطينية: األردن يقدم مليار دينار سنوياً 
يقـدم مـا  األردن إنعـواد،  أبـواسين قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس ي: )بترا( - انعمّ 

، وذلك األونروايزيد على مليار دينار سنويا لخدمة الالجئين الفلسطينيين وهو أضعاف ما تقدمه وكالة 
 لالجئ الفلسطيني. واألساسياتبهدف توفير الحياة الكريمة ومتطلبات العيش 

، وضـم أمسطينيين التأم في الدائرة جاء ذلك في اجتماع تنسيقي للدول العربية المضيفة لالجئين الفلس
 ، سورية، لبنان، فلسطين، ومصر وجامعة الدول العربية.األردنوفودا من 

  22/5/2017، الغد، عّمان
 

 األردن يدعو العالم للوفاء بالتزاماته تجاه الالجئين الفلسطينيين
"، وتراجع قدراتها على توفير األونرواالمالية لوكالة " األوضاععن قلقه تجاه  األردن : أعربعمان

لالجئين الفلسطينيين، في ظل تزايد الطلب على خدمات الوكالة وعدم االستقرار  األساسيةالخدمات 
 أبوياسين  .ؤون الفلسطينية ممدير عام دائرة الش األردنيودعا رئيس الوفد  السياسي في المنطقة.

عواد الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة باعتبارها جزءا من المسؤولية الدولية تجاه 
 .194المتحدة وعلى رأسها القرار  األممقضية الالجئين الفلسطينيين، لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات 

المضيفة لالجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية خالل  عواد، في كلمة الدول العربية أبوواكد 
اختتام اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية، ضرورة عدم تحميل الدول العربية المضيفة 

 بديال عن تمويل الدول المانحة. لألونروايكون التمويل العربي  ، وان الإضافيةمالية  أعباء
 24/5/2017، ، عّمانالرأي

 

 : على لبنان والدول العربية التحّرك السريعاألونروامنيمنة عن محاولة نتنياهو إنهاء 
ان والدول العربية إلى الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة لبن -دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني 

التحرك السريع في المحافل الدولية من أجل منع إسرائيل من تنفيذ مشروعها بإنهاء عمل وكالة 
ما تضمنته تصريحات "رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في  إلىوأشار منيمنة  "األونروا".

ده مع سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم اجتماع الحكومة اإلسرائيلية، وكذلك خالل اللقاء الذي عق
المتحدة، من نقاط يتوجب التوقف عندها، معتبرًا أن "إنهاء مهام وكالة األونروا يجب أن يتحقق فقط 
لمصلحة حل عادل يضمن عودة الالجئين إلى ديارهم وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 القدس على تراب فلسطين".
 13/6/2017، تالمستقبل، بيرو 
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 السلطات اللبنانية تطلق رؤية موحدة لقضايا الالجئين الفلسطينيين
أطلقت السلطات اللبنانية وثيقة تحمل اسم "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني : بيروت

في لبنان"، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ومشاركة ممثلين عن كل القوى السياسية الكبرى في 
وتمَّ اإلعالن عن هذه الوثيقة التي أحالتها "مجموعة العمل حول قضايا الالجئين الفلسطينيين"  لبنان.

 الفلسطيني". -المنبثقة عن "لجنة الحوار اللبناني 
مثلون عن أحزاب سياسية شاركت في الحرب األهلية، وشكل الخالف على وشارك في إعداد الرؤية م

الوجود الفلسطيني في لبنان أحد عناوين الحرب، فاجتمع من فرقتهم متاريس الحرب حول الرؤية 
اللبنانية الموحدة التي شارك في وضعها خبراء من وكالة )أونروا( و"لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

وتخّلل حفل اإلطالق في السراي الحكومي في بيروت شرٌح قّدمه  آسيا" )إسكوا(. واالجتماعية لغرب
الخبير في "إسكوا" أديب نعمة، الذي أكد "االستناد إلى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني 

 والمصلحة اللبنانية العليا ومندرجات الحوار الوطني والمواثيق الدولية" لتحضير الرؤية.
يقة على أهمية "بقاء وكالة أونروا على رأس مهامها كشاهد دولي ومحّسن لحياة وشددت الوث
وشملت التوصيات "تطوير العالقة بين وكالة أونروا والدولة من خالل احترام مقتضيات  الالجئين".

 المصلحة اللبنانية واحترام قرارات األمم المتحدة ووضع آلية لحل النزاعات بين الدولة والوكالة". كما
 الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء".  -توصي الرؤية بتطوير عمل لجنة الحوار اللبناني 

وقد أجمعت كلمات المشاركين في إطالق الرؤية على أن التوصية الخامسة واألخيرة هي األهم، 
يشكل وتدعو إلى تنفيذ إحصاء شامل لالجئين الفلسطينيين في لبنان، "ألن غياب البيانات الرسمية 

 عامال رئيسيا في الحد من قدرة الدولة على صياغة سياسات سليمة تجاه الالجئين".
 20/7/2017، العربي الجديد، لندن

 

 لخدمة الالجئين الفلسطينيين لألونروامصر تؤكد دعمها 

خارجية سامح شكري متابعة مصر باهتمام ألبرز المستجدات المتعلقة باسل يسري: أكد وزير ال
بأوضاع الالجئين الفلسطينيين في ظل المتغيرات اإلقليمية المتسارعة، مشيدا في السياق ذاته بالدور 
الذي تضطلع به الوكالة وبجهود المفوض العام لألونروا، فيما يتعلق بتحسين أوضاع الالجئين 

داخل األراضي الفلسطينية المحتلة أو في الدول المضيفة، جاء ذلك خالل استقبال الفلسطينيين سواء 
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث  شكري أمس" بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة األونروا.

الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد خالل اللقاء موقف مصر الداعم "لألونروا 
ها، مشددا على استعدادها التام لبذل كل الجهود الرامية إلى إيجاد الزخم الالزم لسد الفجوة وأنشطت

 التمويلية التي تعانيها الوكالة، بما يضمن استمرارها في أداء الدور المهم والحيوي المنوط بها.

 12/9/2017األهرام، القاهرة، 
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 أداء واجباتها لالجئين الفلسطينيينبر لالستمرا الصفدي يدعو المجتمع الدولي لدعم األونروا
أيمـن الصـفدي ضـرورة اسـتمرار المجتمـع الـدولي  األردنـي أكد وزير الخارجيـة وشـؤون المغتـربين :)بترا(

وتــوفير االحتياجــات الماليــة الالزمــة لهــا لالســتمرار فــي أداء واجباتهــا لالجئــين فــي دعــم وكالــة األونــروا 
وشــدد الصــفدي خــالل لقائــه المفــوض العــام للوكالــة بييــر كراينبــول علــى ضــرورة التغلــب  الفلســطينيين.

على مشكلة العجز السنوي المتكرر في موازنة "األونروا"، وبما يمكنها من االستمرار في تقديم خدماتها 
بفعاليــة فــي مجــاالت التعلــيم والصــحة واإلغاثــة، وبمــا يتوافــق مــع تفــويض الوكالــة وصــالحياتها بموجــب 
قرار تأسيسها من قبـل األمـم المتحـدة الـذي يتضـمن مواصـلة تقـديم المسـاعدة لالجئـين الفلسـطينيين إلـى 

 حين التوصل لحل عادل لقضيتهم.
 13/11/2017الغد، عمان، 

 

 ألونروابتجميد أو وقف المساعدات ل نتبلغ رسمياً  "الشؤون الفلسطينية": لم
أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، ياسين أبو عواد، عدم تبلغ األردن  :نادية سعد الدين -عمان

مليون  370اعدات األمريكية المقدمة لوكالة "األونروا"، والمقدرة بزهاء رسميا "بتجميد أو وقف المس
وقال أبو عواد، لـ"الغد"، إن "األونروا" لم تتلق أي بالغ رسمي  دوالر سنويا بوصفها أكبر مانح للوكالة.

رة بهذا الشأن، وهو ما أكدته الوكالة أيضا، أمس، بقولها أنه "لم يتم إعالمها مباشرة من قبل اإلدا
 األمريكية بقرار تجميد مساعداتها من عدمه".

وشدد أبو عواد على "الموقف األردني الثابت بضرورة استمرار عمل الوكالة، وتأمين ميزانيتها ودعمها 
من قبل الدول المانحة، ألجل تمكينها من تقديم خدماتها"، الصحية والتعليمية واإلغاثية، ألكثر من 

سجلين لدى األونروا، منهم زهاء مليوني الجئ في األردن، بنسبة خمسة ماليين الجئ فلسطيني م
 .تقريباً  42%

 7/1/2018، الغد، عّمان
 

 ونرواأل لبنان يدين تجميد المساعدات األمريكية ل
" حسن منيمنة، على أن "الدعم المالي لوكالة الفلسطيني -شدد رئيس "لجنة الحوار اللبناني : بيروت

مليون  125"أونروا" هو التزام دولي وليس منة من أحد"، مستنكرًا إعالن الواليات المتحدة "تجميد مبلغ 
وقال منيمنة  مليون دوالر سنويًا". 368دوالر من مساهمتها السنوية في ميزانية وكالة "أونروا" البالغة 

اإلدارة األمريكية مساعدة الوكالة بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات ، إن "ربط له في تصريح
ابتزاز فاضح ينم عن توجه هذه اإلدارة لمحاولة تصفية "أونروا"، وينهي االعتراف الدولي بوجود 
الجئين فلسطينيين نتيجة االحتالل اإلسرائيلي ألرضهم فلسطين، ويضرب بعرض الحائط القرارات 

 وحذر من "التداعيات اإلنسانية للقرار األمريكي". تعترف بحقهم بالعودة والتعويض". الدولية التي
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سيلقي عبئًا ثقياًل على  ونرواألورأى النائب نعمة هللا أبي نصر، إن "توقيف المساعدات األمريكية ل
 لبنان. لبنان"، معربًا في حديث إلذاعة "لبنان الحر" عن تخوفه من توطين الالجئين الفلسطينيين في
 7/1/2018، الحياة، لندن

 

 ويرفض تقليص خدماتها األونروااألردن يؤكد ضرورة استمرار عمل 

تاح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، ياسين أبو عواد، خالل افت دعا :نادية سعد الدين -عمان 
 أعمال مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة،
"الدول المانحة لمواصلة وزيادة دعمها لموازنة "األونروا"، واإليفاء بالتزاماتها المالية حتى تتمكن من 

مجتمع الدولي تجاه قضية الالجئين القيام بواجباتها واالستمرار بتقديم خدماتها، بما يمثله من التزام لل
 الفلسطينيين"، رافضًا أي حديث عن إلغاء أو تخفيض خدمات الوكالة أو نقل مهامها لجهة أخرى.

 23/1/2018، ، عّمانالغد
 

 هللا الثاني يؤكد ضرورة دعم األونروا لمواصلة تقديم خدماتها لالجئين عبد
استقبل الملك عبدهللا الثاني، أمس االثنين، وفدا من أعضاء الكونغرس األمريكي، برئاسة  :بترا -عمان

السيناتور ليندسي غراهام، حيث جرى استعراض عالقات التعاون والشراكة االستراتيجية بين البلدين، 
ضرورة دعم "األونروا"  الملكاللقاء إلى دور وكالة )األونروا(، حيث أكد  وتطرق واألوضاع اإلقليمية.

لمواصلة تقديم خدماتها التعليمية والصحية واإلغاثية لالجئين، خصوصا وأن هناك أكثر من خمسة 
 ماليين الجئ فلسطيني مسجلون لدى األمم المتحدة.

 19/2/2018، الغد، عّمان
 

نشاء حلولإليجاد مصر:   لدعم األونروا شراكات جديدة مع الدول المانحة مبتكرة وا 
، مساء اليوم األربعاء، إلى العاصمة اإليطالية روما شكرييتوجه وزير الخارجية سامح : أحمد جمعة

خارجية األردن والسويد، وذلك  وزيريدعم وكالة )األونروا( إلى جانب ل الدوليحيث يترأس المؤتمر 
باسم وزارة  الرسميوأوضح المتحدث  للجنة االستشارية للوكالة. الحاليباعتبار مصر الرئيس 

الكبير بموازنة الوكالة  الماليالخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن االجتماع يعقد على خلفية العجز 
بما أضحى يشكل تهديدا كبيرا للوكالة عبر تقليص قدراتها على تقديم الخدمات لالجئين ، 2018للعام 

الفلسطينيين، األمر الذي يستوجب إعادة تقييم الوضع القائم والتباحث بشأن السبل التي يتعين إتباعها 
نشاء ذلك مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدول فيإليجاد حلول جذرية لألزمة الراهنة، بما  ية وا 

 شراكات جديدة مع الدول المانحة.
 14/3/2018، اليوم السابع، القاهرة
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 : دعم وكالة األونروا رسالة بأن العالم لم يتخل عن الالجئين الفلسطينييناألردن وزير خارجية
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن دعم وكالة "األونروا" رسالة سياسية،  :روما

"المجتمع الدولي لم يتخل عن الالجئين الفلسطينيين ولن يتركهم ضحايا للعوز واليأس ولن  أنمفادها 
 " الخمسة.األونرواي مناطق عمل "مليون طالب وطالبة من حقهم بالتعليم ف 1.5يسهم في حرمان نحو 

وقال الصفدي خالل افتتاحه بمقر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( في روما، أمس 
أنطونيو المؤتمر الوزاري االستثنائي المعني بدعم الوكالة، بمشاركة األمين العام لألمم المتحدة، 

الخارجية والسياسة األمنية فيديريكا موجيريني، ، وممثل االتحاد األوروبي السامي لشؤون غوتيريش
اجتماعنا "يأتي بظرف استثنائي، "تواجه فيه )األونروا( أزمة  أنورئيس الوزراء الفلسطيني حمد هللا، 

 مالية صعبة تهدد حق الماليين من الالجئين الفلسطينيين في العيش الكريم".
 16/3/2018، الغد، عّمان

 

 فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية الجئشطب كل  باسيل يدعو األونروا إلى
من "شطب كل الجئ فلسطيني  إلىدعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وكالة "األونروا" 

قيودها في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر، وذلك حتى 
تخفف من أعبائها المالية من جهة، ولكي تساهم في خفض أعداد الالجئين في لبنان من دون 

 التعرض لحق العودة الذي هو مقدس."
كرامة وتشارك المسؤولية وحشد العمل وجاء كالمه خالل االجتماع الوزاري االستثنائي لحفظ ال

 الجماعي من أجل "األونروا"، الذي عقد في روما.
"تنظيم حملة العودة الطوعية لالجئين الفلسطينيين، حيث أن كل  إلىودعا باسيل المجتمع الدولي 

كيل وتابع قائاًل: "يكفي سياسة ال مقومات العودة اآلمنة والكريمة متوافرة في الحالة الفلسطينية".
 الضمير اإلنساني لحل مشكلة األونروا والالجئين الفلسطينيين". إلىبمكيالين، ويجب العودة 

وأضاف: "إن لبنان مدرسة في اإلنسانية وصاحب أعلى سجل في االستضافة، لكنه ال يريد استنساخ 
تجاه  تهبالتزاماتجربة الفلسطينيين على السوريين"، سائاًل "كيف لمجتمع دولي عاجز عن اإليفاء 

األونروا، أن يطلب من لبنان إدماج النازحين السوريين فيما هو يلغي المنظمة التي تعنى بالالجئين 
 الفلسطينيين، وكأنه ينبئنا أن السيناريو نفسه سيتكرر؟"

 15/3/2018المستقبل، بيروت،   
 

 ودةالوحيدة التي تحفظ حق الفلسطيني بالع األونروامنيمنة ردًا على باسيل: سجالت 
الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني  -يفّضل رئيس لجنة الحوار اللبناني: ناجية الحصري

لدعم وكالة "أونروا" قبل  حسن منيمنة وصف دعوة وزير الخارجية جبران باسيل أمام مؤتمر روما
يومين، إلى "شطب كل الجئ فلسطيني من قيود أونروا في حال تغيبه عن األراضي اللبنانية أو 
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وقال منيمنة لـ"الحياة": "إن سجالت وكالة أونروا هي  حصوله على جنسية بلد آخر"، بأنها "التباس".
نية، وال مكان آخر يحفظ هذا الفلسطيني الوحيدة التي تحفظ الوجود الفلسطيني كإنسان له هوية فلسطي

وشدد منيمنة على أن سجالت وكالة "غوث الالجئين  بعد إخراجه من أرضه في فلسطين".
الفلسطينيين" وهي الوكالة الدولية التي تقدم الخدمات لالجئين الفلسطينيين، هي أساس االعتراف 

ين اإلنسانية واالجتماعية. وأي أسقاط الدولي بالفلسطيني وبالمأساة الفلسطينية وحقوق الفلسطيني
 للفلسطينيين من السجالت يعني نزع الهوية الفلسطينية من الوجود.

وقال منيمنة إن "سجالت أونروا حين تنجز التسوية، هي المستند الوحيد الذي على أساسه يجري البت 
لفلسطينيين في لبنان لالجئين اوشدد منيمنة على أن التعداد السكاني  بالتعويضات وبحق العودة".

الذي أنجزته اللجنة "لم ينعكس على خدمات وكالة "أونروا" التي بقيت كما هي وال على الخدمات 
التعليمية، وقبل اإلحصاء وبعده هناك أزمة مالية لدى الوكالة الدولية بماليين الدوالرات، وموازنة 

 مع ارتفاع األسعار عالميًا".أونروا لم يجر تطويرها لتلبية حاجات الفلسطينيين ولتتماشى 
وحتى اليوم  1982ولفت إلى "أن هجرة الالجئ الفلسطيني من لبنان الى العالم لم تتوقف منذ العام 

 ومع ذلك فإن الالجئين المهاجرين رفضوا شطبهم عن سجالت أونروا".
 18/3/2018الحياة، لندن، 

 

  مواقف إسالمية:ب. 
 بغزة منزالً  260البنك اإلسالمي يمول إعمار 

أعلنت وكالة أونروا أنها حصلت على تمويل من البنك اإلسالمي للتنمية، إلعادة بناء : "األناضول"
وقال عدنان أبو  .2014سرائيلية األخيرة على قطاع غزة صيف عام منزال دمرتها تماما الحرب اإل 260

حسنة، المتحدث باسم أونروا إن الوكالة وّقعت أمس االثنين اتفاقية جديدة مع البنك اإلسالمي للتنمية 
وأوضح أن أونروا أوشكت على االنتهاء  منزال مدمرا كليا. 260ماليين دوالر، لتمويل بناء  10بقيمة 

 منزل من البيوت المدمرة تدميرا تاما. 1,300من بناء 
مليون دوالر  2.5في سياق آخر، قال أبو حسنة إن البنك اإلسالمي للتنمية قدم أيضا تمويال بقيمة 

 لتزويد المشافي والبلديات ومحطات المياه والصرف الصحي بالوقود.
 31/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 دعمنا لالجئين الفلسطينيين مساعد وزير الخارجية التركي: سنواصل
قال مساعد وزير الخارجية التركي أحمد يلدز إن بالده تدعم جميع الجهود : تورغوت ألب بويراز - القدس

ن أنقرة تواصل د  عمها للشعب الفلسطيني والالجئين.الرامية إلى تحقيق حل دائم في فلسطين، وا 
جاء ذلك في تصريحات له خالل لقائه بيير كراهنبوهل، المفوض العام لوكالة )األونروا( في القدس، 

 في إطار زيارة يجريها "يلدز" على رأس وفد تركي، لتفقد الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية.
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وقال يلدز خالل لقائه كراهنبوهل: "لقد رأيت أن  بية.وزار الوفد التركي مخيم "دهيشة" في الضفة الغر 
القيود اإلسرائيلية حولت الوضع هنا إلى ما يشبه السجن، واحتمالية عودة الالجئين الفلسطينيين ال 

وأضاف: "ينبغي لنا دعم  تزال غير ممكنة، لهذا فإنه ستكون هناك حاجة لألونروا لفترة طويلة".
ألعضاء في األمم المتحدة تعزيز التعاون معها. ندعم جميع الجهود األونروا، وعلى جميع الدول ا

الرامية إلى تحقيق حل دائم في فلسطين، لكننا سنواصل دعمنا لالجئين )الفلسطينيين( وجميع الشعب 
 الفلسطيني الذي تضرر من االحتالل حتى تحقيق ذلك".

 4/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 لمساعدة الالجئين الفلسطينيين األونروا دعمعلى زيادة  حثّ ت اإلسالمية قمة إسطنبول
دعا البيان الختامي للقمة اإلسالمية في إسطنبول، جميع دول العالم إلى االعتراف بالقدس : إسطنبول
بشدة جميع  وحث البيان الصادر عن القمة اليوم األربعاء،... المحتلة عاصمة لدولة فلسطينالشرقية 

الدول األعضاء )بمنظمة التعاون اإلسالمي( على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لمساعدة 
 .نالمقدسيين على الصمود. كما حثهم على زيادة مساهماتهم في )أونروا( لمساعدة الالجئين الفلسطينيي

 13/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 أردوغان: سنعمل على توفير الدعم لألونروا
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مفصل عن المعاناة التي يتعرض لها الشعب 

أردوغان خالل لقائه الوفد  قالو  يني في العاصمة أنقرة.الفلسطيني خالل لقائه مع وفد برلماني فلسط
الفلسطيني: "الموقف الروسي عظيم ويدعم القضية الفلسطينية، وتجري االتصاالت حاليا مع الرئيس 

الدعم لـ"األونروا" وسنعمل من  إنهاءاألمريكي وسأبلغه موقفنا مباشرة وبشكل واضح، نحن قلقون من 
 ".األونرواالالزم في تموز القادم حيث سنتولى رئاسة  جانبنا على توفير كل الدعم

 24/1/2018الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 غزةمستشفيات وبلديات  لوقود "صندوق األقصىمن " : مليون دوالراألونروا
لة "األونروا" عن توفر تبرع مالي إلنقاذ القطاعات الخدماتية فـي قطـاع غـزة مـن خطـر أعلنت وكا: غزة

وقــال المستشــار اإلعالمــي لألونــروا عــدنان أبــو حســنة مســاء الســبت، "إن صــندوق األقصــى  االنهيــار.
للتنميــة بمبلــغ مليــون دوالر لوقــود المستشــفيات ومحطــات الميــاه  اإلســالميقــرر التبــرع مــن خــالل البنــك 

 لبلديات والنفايات الصلبة في قطاع غزة".وا
 3/3/2018، الين أونفلسطين 
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 . المواقف الدولية:4
 الواليات المتحدة:أ. 

 ةمليون دوالر لالجئين الفلسطينيين في سوري 47.7بقيمة  مالّياً  دعماً تقدم : الواليات المّتحدة
تقديمها دعمًا مالّيًا  ، يوم الجمعة، عناألمريكيةأعلنت الواليات المّتحدة : غنايم الطيب -األناضول 

مليون دوالر، لوكالة األونروا، استجابة لندائها الّطارئ لألزمة اإلقليمّية في سورية لعام  47.7بقيمة 
مليون  37.5وبحسب تقرير صادر عن مكتب الوكالة األممّية في القدس، سيتّم تخصيص مبلغ  .2016

ألف الجئ  450سورية، "خاّصة مع وجود نحو دوالر، لدعم أنشطة االستجابة الّطارئة للوكالة داخل 
من الجئي فلسطين في  %60ووفق األونروا، فإّن "أكثر من  فلسطينّي ما يزالون يعيشون هناك.

منهم،  %95، أصبحوا مشّردين داخل البالد، التي تشهد صراعات بين أطراف عّدة، بينما يعتمد ةسوري
مليون دوالر، من  10.2ّية. وسيتّم تخصيص مبلغ على الوكالة في الحصول على المساعدات اإلنسان

 أجل الّتداخالت الّطارئة للوكالة في لبنان واألردن، كما جاء في البيان.
 20/2/2016، 48عرب 

 

 مليون دوالر تبّرع أمريكي لالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 52ونروا: األ 

مليون دوالر أمريكي مقدمة  52أعلنت الواليات المتحدة األمريكية اليوم عن دعم جديد بمبلغ يناهز 
 لألراضي الفلسطينية المحتلة. 2016لوكالة )األونروا( وذلك استجابة لنداء األونروا الطارئ لعام 

 30/6/2016نروا اإللكتروني، موقع األو 
 

  مليون دوالر لألونروا 68الواليات المتحدة تعلن عن تبرع إضافي بـ 

أمريكي، مليون دوالر  68عّمان: أعلنت حكومة الواليات المتحدة األمريكية عن تبرع إضافي بقيمة 
 وسيخصص هذا المبلغ لدعم برامج الوكالة في األردن. لوكالة األونروا.

 14/7/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 لألونروامليون دوالر  25الواليات المتحدة تتبرع بـ 
من أجل األزمة اإلقليمية  2016استجابة لمناشدة الوكالة الطارئة لعام : خالد الكركي ليلى-عمان

 مليون دوالر لوكالة )األونروا(. 25السورية، أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عن تبرعها بمبلغ 
التي الوكالة، ستعمل هذه األموال على تقديم الدعم لعمليات الطوارئ  أصدرتهووفقا لبيان صحافي 

 واألردن.سورية ولبنان  األونروا( فيتقوم بها )
 27/7/2016، الدستور، عّمان
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 ال": "إسرائيل" والواليات المتحدة توقفان مشروعًا لزيادة موازنة األونروااموقع "و 

ال" اإلخباري عومري نحمياس إن إسرائيل والواليات المتحدة مارستا اقال المراسل السياسي لموقع "و 
وأضاف أن الجمعية  ضغطا أسفر عن إحباط مشروع في األمم المتحدة لزيادة موازنة وكالة )أونروا(.

الفلسطينيون  العامة لألمم المتحدة شطبت من جدول أعمالها الجمعة الماضية مشروع قرار قدمه
وتحالف الدول النامية لزيادة موازنة األونروا، بحيث يتم استقطاع هذه الزيادة من الموازنة العامة 

 لتمكين األونروا من القيام بأنشطتها في مناطق عملياتها الخمس لصالح الالجئين الفلسطينيين. للوكالة
ممية، لحاجتها توفير متطلباتها ويخص هذا الطلب االستثنائي األونروا دون باقي الوكاالت األ

 التمويلية باستثناء الرواتب واألجور، لكن إسرائيل والواليات المتحدة أبدتا معارضتهما لهذا االقتراح.
ونقل المراسل عن سفير تل أبيب باألمم المتحدة داني دانون قوله إن السنوات األخيرة كشفت مرارا 

موال التي تصلها من المنظمات الدولية واإلنسانية ألعمال وتكرارا كيف تستعمل وكاالت األونروا األ
نتاج مواد تحريضية وتشغيل عناصر حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(  وفعاليات معادية إلسرائيل، وا 

وأضاف دانون "آن األوان إلقامة جهاز رقابي صارم للتأكد من وصول األموال لما تم  في صفوفها.
 وال تمول نشاطات معادية إلسرائيل". تخصيصه من مشاريع إنسانية،

وكانت السفيرة األمريكية األممية نكي هيلي قالت إن األمم المتحدة تتصرف بعدائية تجاه إسرائيل 
 "لكننا اليوم بتنا نرى تغييرا في هذا السلوك، ألنه ال يمكن االستمرار بهذا النهج".

 30/7/2017الجزيرة، الدوحة، 
 

 المداوالت جاريةوتؤكد أن  ... والخارجية تنفيمليون دوالر لألونروا 125أنباء عن تجميد واشنطن 
روني ذكر موقع أكسيوس اإلخباري اإللكت، عن مراسليها أن 6/1/2018وكالة رويترز لألنباء، نشرت 

 األونروا،مليون دوالر من التمويل الذي تقدمه لوكالة  125يوم الجمعة أن الواليات المتحدة جمدت 
وبعد أيام من  ولكن مسؤوال بوزارة الخارجية األمريكية قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذا التمويل.

لمستقبل قال موقع أكسيوس إن تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في ا
المبلغ ُجمد لحين انتهاء إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب من مراجعة المساعدات األمريكية للسلطة 

ويشكل هذا المبلغ ثلث التبرع السنوي األمريكي للوكالة. وقال الموقع نقال عن ثالثة  الفلسطينية.
م أنه كان من المفترض أن يتم تسليم هذا التمويل دبلوماسيين غربيين لم يكشف النقاب عن أسمائه

 بحلول األول من يناير كانون الثاني.
وقال مسؤول الخارجية األمريكية الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن تقرير أكسيوس" مضلل. 

غاءه. لمجرد أنهم كانوا يتوقعون هذا المبلغ في البداية ولم يحصلوا عليه هذه المرة ال يعني تعليقه أو إل
وسئل عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار  المداوالت جارية وأمامنا حتى منتصف يناير التخاذ قرار نهائي".
 مبدئي فقال المسؤول" ال. والتقارير التي تحدثت عن ذلك كاذبة".
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رفيع  مسؤوالً ، أن سعيد عريقات، من واشنطن عن مراسلها 5/1/2018القدس، القدس، وجاء في 
رة الخارجية األمريكية نفى معرفته بأي معلومات جديدة تؤكد أو تتناول موضوع تجميد المستوى في وزا

 .األونروامليون دوالر من المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة األمريكية لوكالة  125
جديد أكثر مما  أيوقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ "القدس" عبر الهاتف: "ليس هناك 

به باألمس، وأن اإلدارة تبحث موضوع المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة  أخبرناكم
وأشار المسؤول إلى احتمال اتضاح الصورة بشأن المساعدات األمريكية للفلسطينيين  للفلسطينيين".

 )بما فيها تلك التي تقدم لـ"أونروا"( مع بداية األسبوع المقبل.
 

 مليون دوالر 60 ـب ألونروالالدعم األمريكي  خفضترامب ينوي 
 األمريكيذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ينوي تقليص الدعم 

ووفقا لمسؤولين  دوالر.مليون  125مليون دوالر بدال من  60ألقل من النصف بمنح  األونروالوكالة 
مليون  60في نيته تحويل فقط  األمر ولكنيتخذ بعد ترامب قرارًا نهائيًا في  واشنطن، فلمأمريكيين في 

لألونروا في المستقبل  األمريكيووفقا للمسؤولين، فالدعم المالي  مليون دوالر. 125دوالر بدال من 
 ".إسرائيلت مع "الفلسطينيين العودة لطاولة المفاوضا سيكون بإجبار

 ا زال قيد الدراسة والبحث.م لألونروان قضية تقليص الدعم إ األمريكيةخر قالت الخارجية آمن جانب 
 15/1/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

د المتحدة الواليات  الفلسطينية المساعدات لبرنامج دوالر مليون 65 تجمِّّ
 أرسلتواشنطن  أنالثالثاء يوم  األمريكيةأعلن مسؤول في وزارة الخارجية  :سعيد عريقات - واشنطن

حتى تتمكن من االستمرار في عملها لكنها احتفظت بمبلغ  األونرواوكالة  إلىمليون دوالر  60
 األونروامراجعة في العمق لطريقة عمل  إلىسؤول "هناك حاجة وقال الم .إضافي مليون دوالر 65

وقالت الناطقة باسم وزارة  كبر.أالمساهمة بشكل  األخرىوتمويلها"، بينما تطلب واشنطن من الدول 
مليون دوالر من  65إدارة الرئيس األمريكي دونالد قررت حجب  إنالخارجية األمريكية هيذر ناورت 

اقتطاع أكثر من نصف  أيونروا، لألن المساعدات األمريكية المخصصة مليون دوالر م 125أصل 
 األونروامليون دوالر إلى أن "تعيد  60، فيما قررت أن تجمد مبلغ 2018المساعدات األولى لعام 

 مراجعة آلياتها في تقديم المساعدات".
لت ردًا على سؤال وجهته وقا وقالت ناورت "لقد أخبرنا األمم المتحدة والوكالة خطيًا بقرارنا هذا".

"القدس" بشأن ما إذا كانت هذه اإلجراءات تمثل عقابًا للفلسطينيين لعدم انضمام السلطة الفلسطينية 
لمفاوضات سالم غير موجودة باألساس "إننا نطلب من الدول األخرى العربية وغير العربية التي 

 اء ونريد لآلخرين مشاركتنا بهذه التكاليف".تنتقدنا دائما أن يعوضوا هذا النقص: إننا نحن دائمًا كرم
 16/1/2018القدس، القدس، 
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 رسالة لألمم المتحدة وليس عقاباً  التجميدواشنطن: 
داية الشهر تراجع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن تهديدات أطلقها ب: جويس كرم -واشنطن 

مليون دوالر  60 ونروا بـاألالفائت بقطع المساعدات بالكامل عن الفلسطينيين، وقرر إمداد وكالة 
 مليونًا أخرى بانتظار "النظر فيها مستقباًل وا عادة تقييم" أداء الوكالة التابعة لألمم المتحدة. 65وتعليق 
بنظر الخارجية األمريكية ومسؤولين تحدثت ونروا، إال أنه أليبدو قرار ترامب بمثابة عقاب ل وفي ما

إليهم "الحياة"، يشكل "انتصارًا" للوزير ريكس تيلرسون والتيار الذي سعى من داخل اإلدارة طوال 
األسابيع الفائتة إلى تجّنب قطع كامل للمساعدات، على حساب مندوبة البالد لدى األمم المتحدة نيكي 

بأن المساعدات "ستصل خالل أيام"، مؤكدًا "ضرورتها لمنع شلل  وأبلغ مسؤول أمريكي "الحياة" هايلي.
خمسة ماليين الجئ فلسطيني، بعدما كانوا  حواليالوكالة التي تؤدي دورًا إنسانيًا وتربويًا في مساعدة 

مليون دوالر هو إلعادة تقييم  65 ". ولفت إلى أن تعليق الـ1949ألفًا عند تأسيس المنظمة عام  750
 ا"، ويشّكل رسالة لألمم المتحدة بأن "ليس على واشنطن تحّمل األعباء كافة".دور "أونرو 

سّت إدارات أمريكية آرون ميلر وقال الخبير في "معهد وودرو ويلسون" والمفاوض السابق في 
يزال يحظى بثقة الرئيس  ما"الحياة"، إن تمويل "أونروا" ولو جزئيًا، يعكس حقيقة أن "تيلرسون لـ

ولفتت مصادر أمريكية رسمية إلى أن تيلرسون ووزير الدفاع جايمس ماتيس هما من أقنعا األمريكي". 
 ترامب باستكمال التمويل، فيما دعت هايلي إلى قطعه بالكامل ومعاقبة عباس.

 18/1/2018الحياة، لندن، 
 

 األونروا: واشنطن تشترط توطين الالجئين الستمرار دعم إسرائيليةصحيفة 
في الوقت الذي واصل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التعبير عن دعمه : صالح النعامي

، قرار اإلدارة األمريكية تقليص إسهامها في موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"
كشفت صحيفة مقربة من ديوانه النقاب عن أن اإلدارة األمريكية تشترط لمواصلة تقديم الدعم للوكالة 

 التحريض" في مؤسساتها التعليمية.التزامها باإلسهام في توطين الالجئين، وتعهدها بـ"وقف 
بيض قوله ونقل موقع صحيفة "ميكور ريشون" اليمينية، يوم األربعاء، عن مصدر مقرب من البيت األ

إن "مستشاري الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أوصوه بربط مواصلة تقديم المساعدة للمنظمة الدولية 
بمبادرتها إلى إدخال إصالحات، تتمثل في استعدادها لتوطين الالجئين ووقف التحريض"، مشيرة إلى 

لبيت األبيض". وأكد أن "هذه التوصيات قدمت في أعقاب دراسة أجرتها لجنة استشارية لصالح ا
الموقع أن الواليات المتحدة بلورت موقفها من "أونروا" بالتنسيق مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن "اتصاالت 

 تجري على قدم وساق بين واشنطن وتل أبيب بشأن الموقف من المنظمة الدولية". 
 17/1/2018العربي الجديد، لندن، 
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 مليون دوالر 45بقيمة  وااشنطن تعلق صرف مساعدات غذائية لألونر و 
مليــون  45أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة عــن أن واشــنطن لــن تصــرف مســاعدات غذائيــة قيمتهــا  :وفــا

ونفـت  .األونـرواتـي تقودهـا وكالـة دوالر تعهدت الشهر الماضي بتقـديمها للفلسـطينيين فـي إطـار الجهـود ال
ـــة أنبـــاء الشـــرق األوســـط  المتحدثـــة باســـم الخارجيـــة األمريكيـــة هيـــذر نـــاورت فـــي تصـــريحات أوردتهـــا وكال

أن يكــون تعليــق المبلــغ هدفــه معاقبــة الفلســطينيين الــذين انتقــدوا بشــدة إعــالن الــرئيس  ،المصــرية، الجمعــة
ــد تر  ــادونال وأضــافت أن بالدهــا لــن تقــدم هــذا المبلــغ فــي الوقــت  ل"."إسرائيـمــب اعترافــه بالقــدس عاصــمة ل

وقالـت: مطلـوب مـن الـدول أن تفعـل  قولهـا. علـى حـدّ  ،الحالي، لكنه ال يعني أنها لن نقدمـه فـي المسـتقبل
 المزيد، فال يجب أن تكون الواليات المتحدة هي المانح الرئيسي لكل منظمة على مستوى العالم.

 19/1/2018 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 األونرواضغوط أمريكية لمنع الدعم الدولي للسلطة و  :"الحياة"
علمت "الحياة" من مصادر فلسطينية ثقة أن الواليات المتحدة تمارس ضغوطًا : فتحي صّباح -غزة 

ونروا، األدعم سياسي أو مالي إلى السلطة و  العالم للحؤول دون توجيه أيكبيرة على عدد من دول 
بهدف إرغام الفلسطينيين على القبول بالمواقف األمريكية من عملية السالم و"صفقة القرن" والعودة إلى 

 مائدة المفاوضات.
 22/1/2018، الحياة، لندن

 

 ي األردن واألراضي المحتلةات بإقليمَ التبرع وحصرواشنطن تشترط لدعم األونروا تغيير المناهج 
قالت مصادر في وكالة "األونروا"، لـ"الغد"، إن "اإلدارة األمريكية اشترطت : نادية سعد الدين - عمان

تغيير في المناهج الدراسية والتزام الحيادية، وذلك لضمان استمرار الدعم  على الوكالة إحداث
األمريكي لألونروا، الذي سيتم حصره في إقليمي األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية 

وأضافت المصادر أن "اإلدارة األمريكية تقدمت لألونروا بشرط  ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس".
ر المناهج، التي ُتدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ماله عالقة بحق العودة وقضية الالجئين تغيي

لغاء ما يخص النضال أو  سقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وا  الفلسطينيين، وا 
حيادية، ونوهت نفس المصادر إلى "شرط ال المقاومة ضد االحتالل، أو تعبير االنتفاضة الفلسطينية".

عبر إلغاء األنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور 
 وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي". 1967و"النكبة" والعدوان اإلسرائيلي العام 

رحت بأن من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم "األونروا"، سامي مشعشع، إن "اإلدارة األمريكية ص
استمرار تبرعها للوكالة منوط بإصالحات تتوقعها من األونروا، كما حددت رغبتها بصرف تبرعاتها 

 بدون إقليمي لبنان وسورية". 
 30/1/2018، الغد، عّمان
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 العودة لالجئين تهديد أمريكي بوقف تمويل األونروا بالكامل والمس بحقّ 
وكاالت: قالت القناة اإلسرائيلية الثانية )شركة األخبار(، مساء أمس، عن مصادر لها لم ال -القدس 

جبارهم على  تسمها، أن اإلدارة األمريكية تعتزم اتخاذ خطوات جديدة للضغط على الفلسطينيين وا 
وبحسب القناة، ستوقف اإلدارة األمريكية التمويل  س بحق العودة.العودة إلى المفاوضات، ومنها الم

مما كان في السابق، وأنها تنوي تحويله  %50لوكالة "األونروا" بالكامل، بعد أن أوقفت ما نسبته 
 لمنظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة تعمل في قطاع غزة.

ع الالجئين الفلسطينيين الخاص، وأن ووسيلة الضغط األخرى التي أشارت إليها القناة هي المس بوض
تدلي الواليات المتحدة بتصريح أنه من غير المقبول عليها استمرار "توريث اللجوء"، أي أن يحمل ابن 

وقالت القناة إن مثل هذا التصريح في حال حاولت  الالجئ الفلسطيني وضع الالجئ بشكل تلقائي.
أنها لن تنجح في ذلك، وأن غالبية الدول األعضاء  األمم المتحدة تحويله لقرار أممي، بأغلب الظن

 في الجمعية العامة لألمم المتحدة ستصوت ضد القرار.
وفي ردها على هذه األنباء، قالت وزارة الخارجية األمريكية للقناة إنها تدرس الكثير من الخطوات من 

 ن أية خطوة حتى اآلن.أجل الدفع بالمفاوضات، لكنها لم تعلن عن أي منها وال تصريحات رسمية ع
 31/1/2018، األيام، رام هللا

 

 األونرواغرينبالت: واشنطن تريد أن تنهي عمل 
"القدس" علمت من مصادر مطلعة، أن المبعوث  ، أنرام هللا، من 3/2/2018القدس، القدس، ذكرت 

السالم جيسون غريبنبالت، أبلغ القناصل األوروبيين المعتمدين في القدس، في لقاء  األمريكي لعملية
 جمعه بهم قبل أيام، أن "صفقة القرن" الجاري إعدادها باتت في المرحلة األخيرة، وأنها ستعلن قريبًا.
ولم واضافت المصادر، أن غريبنبالت قال حسب أحد المشاركين في اللقاء، إن "الطبخة على النار، 

 يتبَق سوى إضافة القليل من الملح والبهارات".
ونقلت المصادر عن المبعوث األمريكي قوله لألوروبيين، إن واشنطن تريد أن تنهي عمل وكالة 

ونروا، إذ "ال ُيعقل أن تظل الوكالة تعمل إلى أبد الدهر، يجب أن نضع تاريخًا محددًا لعملها"، األ
لالجئين ليست الجئة ألنها ولدت في أرض جديدة. وقال: ""دعم معتبرًا أن األجيال الجديدة من ا

 الوكالة، لكن ليس إلى األبد، نريد تاريَخ نهاية محددًا، ومستعدون اللتزامه".
رفيع المستوى كشف لـ "الحياة" في رام هللا  اً غربي اً ديبلوماسي، أن 4/2/2018الحياة، لندن، وأضافت 

يق السالم األمريكي نقل الخطة إلى الجانب الفلسطيني عبر تفاصيل "صفقة القرن"، وقال إن "فر 
طرف ثالث، وأبلغه بأن إسرائيل بَنت مدينة قدس خاصة بها من خالل تطوير مجموعة قرى، وبناء 
أحياء جديدة، وأنه يمكن الفلسطينيين فعل الشيء ذاته، وبناء قدسهم". وأضاف: "من هنا جاءت فكرة 

 ينية في بلدة أبو ديس بضواحي القدس".أن تكون عاصمة الدولة الفلسط
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ووفق المصدر، تنص الخطة على نقل األحياء والضواحي والقرى العربية التي ال توجد فيها بؤر 
قامة ممر للفلسطينيين إلى المسجد األقصى، وتوفير حل إنساني  استيطانية إلى الجانب الفلسطيني، وا 

 ترة زمنية محددة.ونروا في فاأللالجئين الفلسطينيين، وحل وكالة 
 

 الكونجرس األمريكي يتضامن مع "أونروا" ويخاطب الرئيس
عضو من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الرئيس األمريكي دونالد  102حث ائتالف مكون من 

ي لوكالة األمم المتحدة المسؤولة عن مساعدة الالجئين ترامب، على عدم خفض التمويل األمريك
وكتب األعضاء في الرسالة التي أطلقها بيتر ويلش من فلوريدا  الفلسطينيين في الشرق األوسط.

وديفيد سر والية كارولينا الشمالية، إشارة إلى أن قرار ترامب األخير بتجميد جزء كبير من المساعدات 
ا "سيضر بالمصالح األمريكية، من خالل تفاقم التهديدات التي تواجه الشعبين، األمريكية لوكالة األونرو 

 اإلسرائيليين والفلسطينيين في الوصول إلى حل الدولتين".ى مساعدة وتقليل قدرة الواليات المتحدة عل
 10/2/2018 الشارقة، الخليج،

 

  االتحاد األوروبي:ب. 
 نهر الباردمخيم مليون يورو إضافية إلعمار  12االتحاد األوروبي يخصص 

وا إلعادة إعمار مليون يورو لدعم جهود وكالة األونر  12قّدم االتحاد األوروبي مساهمة قدرها : بيروت
مليون يورو كان االتحاد قد قدمها سابقًا  24مخيم نهر البارد في لبنان. ويضاف هذا المبلغ إلى 

عائلة في العودة إلى المخيم وبناء  400حو نوستوظف هذه المساهمة لمساعدة  إلعادة إعمار المخيم.
عائلة  350همت حتى اليوم بعودة وحدة تجارية، وهي تأتي لتستكمل جهود االتحاد السابقة التي سا 87

وحدة سكنية، ما يسمح لسكان المخيم بإنعاش اقتصادهم وا عادة بناء حياتهم االجتماعية.  68وبناء 
وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول: "نعرب عن امتناننا العميق لمساهمة االتحاد األوروبي 

 عان االتحاد والوكالة".األخيرة وللشراكة والتعاون المستمرين اللذين يجم
ممن تهجروا من العودة إلى المخيم. هذا وتدعو الوكالة  %72وبفضل المساهمات األخيرة، سيتمّكن 

 مليون دوالر إضافية؛ الستكمال ما تبقى من المشروع. 105.9لتأمين 
 6/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 األساسية األونروارو لدعم برامج مليون يو  20االتحاد األوروبي يقدم مساهمة بقيمة 
و لدعم البرامج األساسية لوكالة مليون يور  20ساهم االتحاد األوروبي بمبلغ إضافي قيمته : القدس

وذكر بيان صادر عن األونروا،  اإلغاثة والخدمات االجتماعية.األونروا، التي تشمل التعليم والصحة و 
وستتيح  2016مساء الجمعة، أنه سيكون لهذه المساهمة دور مهم في سد العجز في التمويل لسنة 

ونوه البيان إلى أن  لألونروا أن تواصل دعم احتياجات الالجئين الفلسطينيين في جميع أقاليم عملها.
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زال يشكل أكبر الجهات المانحة المتعددة األطراف التي تدعم برامج "األونروا" االتحاد األوروبي ال ي
وأضاف أن هذا التبرع األخير يأتي إضافة للمساهمة السنوية لالتحاد األوروبي  وخدماتها األساسية.

لى مليون يورو في ميزانية البرامج للوكالة، ويرفع إجمالي مساهمة االتحاد في دعم الوكالة إ 82بقيمة 
 ، بما يشمل المساهمات في دعم المشاريع والنداءات الطارئة.2016مليون يورو في سنة  138.5

 16/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

  مليون يورو لألونروا 82االتحاد األوروبي يتعهد بمساعدات بقيمة 
 مليون يورو لوكالة األونروا خالل العام الجاري. 82تعهد االتحاد األوروبي بمساعدات بقيمة  :رام هللا

مع رئيس األونروا بيير  ووقعت مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي فيدريكا موجيريني، اتفاقاً 
وبحسب  مستشفى. 140مدرسة و 700وبي في تمويل نحو كرينبول ينص على مساعدة االتحاد األور 

ألف الجئ  250مليون مريض و 3.5ألف طفل و 500بيانات االتحاد األوروبي، سيصب الدعم لصالح 
 من المعوزين.

 7/6/2017، القدس، القدس
 

 ةمليون يورو لالجئي فلسطين في سوري خمسة"األوروبية" تتبرع بـ
بقيمة خمسة ماليين يورو  قدم مكتب العمليات اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية تبرعاً  دمشق:

 له، في بيان ،وقال المكتب دوالر( لألونروا دعما الستجابة الوكالة الطارئة في سورية. مليون 5.4)
من الجئي فلسطين  %60ن عامه السابع قد أدى إلى تشريد أكثر من "إن النزاع الذي يقترب م

منهم على أن يصبحوا معتمدين على المعونات  %95المسجلين لدى األونروا في البالد وأجبر 
 اإلنسانية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية واحتياجات المسكن".

مليون دوالر( من أجل مناشدة  32.2مليون يورو ) 23.9، تبرع المكتب بما يقارب من 2012ومنذ العام 
 األونروا الطارئة لألزمة اإلقليمية السورية

 28/6/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 مليون يورو 9.5بقيمة  لدعم الجئي فلسطين إضافياً  تبرعاً  يقدماالتحاد األوروبي 
مليون يورو للموازنة البرامجية  9.5وقع االتحاد األوروبي على تبرع إضافي هام بقيمة  :القدس المحتلة

 والذيلوكالة )األونروا( وذلك استجابة للنداء الموّجه للمانحين للمساعدة في جسر هوة العجز المالي 
 الوكالة الرئيسة كالتعليم والرعاية الصحية.قد يؤثر على عمليات 

ويأتي هذا التبرع إضافة إلى المبلغ المقدم في وقت سابق من هذا العام للموازنة البرامجية لألونروا 
وسيعمل هذا التبرع الجديد، حسب بيان مشترك لالتحاد األوروبي  مليون يورو. 82والذي بلغت قيمته 

ى المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه واألونروا، أصدراه الثالثاء، عل
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إلى  المليون مريضطفل وفي توفير رعاية صحية أولية ألكثر من ثالثة ماليين ونصف  500,000
 من الجئي فلسطين ممن هم أشد عرضة للمخاطر. 250,000جانب توفير المعونة ألكثر من 

 10/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 ألونروا" واالتحاد األوروبي يطلقان مشروع تحسين مرافق الوكالة التعليمية والصحيةا
إطالق حملة الحياة احتفلت وكالة "األونروا"، بالشراكة مع االتحاد األوروبي، يوم االثنين، بلحم: بيت 

وقال ممثل االتحاد  الصحية والمرافق الصحية في المدارس والعيادات الصحية التابعة لألونروا..
األوروبي نيكلسون: إن شراكتنا مع األونروا قائمة على الفهم المتبادل للحاجة إلى دعم الجئي 

سويا بإطالق حملة مميزة فلسطين، ويعد حدث اليوم مثاال ممتازا على هذه الشراكة، حيث نحتفل 
مركزا صحيا في الضفة وغزة واألردن ولبنان، وذلك من خالل برنامج  15مدرسة و 50ومهمة تغطي 

وأضاف، أن الحملة تهدف إلى الحصول على تعليم أفضل، وصحة  الرعاية التابع لالتحاد األوروبي.
 فال وعائالتهم.ومستقبل أفضل، وهذا بالضبط ما نود تحقيقه سوية مع األونروا لألط

بدوره، قال مدير عمليات األونروا في الضفة الغربية أندرسون: ما يزال االتحاد األوروبي مانحا ثابتا 
 لألونروا ولمجتمع الالجئ الفلسطيني، ونحن ممتنون جدا لالتحاد األوروبي لمساهماته السخية في

في العديد من المدارس األخرى  تطوير البيئة، ليس فقط من خالل مشروع مدرسة بنات الدهيشة، بل
 والمراكز الصحية في الضفة الغربية.

 6/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يؤكدان التزامهما بخدمة الالجئين الفلسطينيين واألونروا األوروبياالتحاد 
أعلن االتحاد األوروبي ووكالة "أونروا" أنهما يجريان "حوارا استراتيجيا" حول سبل المضي قدما : رام هللا

وذكر بيان مشترك أن الحوار بين االتحاد  في شراكتهما وتأكيد التزامهما بخدمة الالجئين الفلسطينيين.
مالية الحالية التي تواجه الوكالة والحاجة إلى توسيع قاعدة األوروبي وأونروا "يجري في ضوء األزمة ال

وجاء في البيان أنه "ال يزال االتحاد األوروبي واألونروا ملتزمين  مانحيها ومواصلة اإلصالحات فيها".
بحماية حقوق الجئي فلسطين ومواصلة تقديم الخدمات األساسية ألكثر من خمسة ماليين الجئ من 

 سورية ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".فلسطين في األردن و 
 27/2/2018، القدس، القدس

 

 الدول األوروبية:. ج

  ةتتلقى مليون يورو من إيطاليا لدعم لالجئين الفلسطينيين في سوري األونروا
قالت وكالة "أونروا"، إنها "تلقت من الحكومة اإليطالية مليون يورو دعمًا لالجئين الفلسطينيين : رام هللا

ينيين في سورية أن دعم الحكومة اإليطالية لالجئين الفلسط ،وأعلنت "أونروا" في بيان لها في سورية.
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يأتي في الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم، من أجل التأقلم مع أسوأ أزمة إنسانية يعيشونها منذ عقود 
وكشفت أن إيطاليا تبرعت العام  وكجزء من المساعدة التي تقدمها إيطاليا استجابة لألزمة في اليرموك.

 رو لبرامج األونروا الرئيسة وخدماتها.ماليين يو  4مليون يورو بما في ذلك  8.75بما مجموعه  2015
 1/2/2016، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 تنفي تأخر ألمانيا عن دفع أموال لبرنامج إعادة إعمار غزة األونروا
لمستشار اإلعالمي لوكالة "األونروا" عدنان أبو حسنة أن ألمانيا حولت أشرف الهور: أعلن ا – غزة

فعليا إلى المنظمة الدولية مبلغا ماليا كبيرا، ضمن برنامج إعادة اإلعمار. وقال في تصريح صحافي 
إن ألمانيا إحدى الدول المانحة في مؤتمر إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين األول 

مليون يورو، وهو مبلغ اتفق مع "األونروا" عليه، ضمن برنامج إعادة  57مبلغا قدره  حولت 2014
لمانيا في دفع ما تعهدت به "غير صحيح"، نافيا أن أإعمار غزة. وقال إن كل ما نشر حول تأخر 

وأكد أبو حسنة أنه على العكس تعتبر  يكون قد أدلى بتصريحات حول ذلك ألي وسيلة إعالمية.
ن الدول المهمة جدا، في تبرعاتها إلعادة إعمار غزة، وأنها تعتبر كذلك من السباقين في ألمانيا م

 اإليفاء بتعهداتها في دعم "األونروا" في عملية اإلعمار وميزانيتها المنتظمة وبرنامج الطوارئ.
 6/2/2016القدس العربي، لندن، 

 

 سطينيين في سوريةالدنمارك تتبرع بـأربعة ماليين دوالر لدعم الالجئين الفل
عالء عطا هللا: أعلنت األونروا أنها تلقت من الدنمارك تبرعًا بقيمة أربعة ماليين دوالر  –األناضول 

قدمت الدنمارك تبرعا بقيمة "، لها ة، في بيانوقالت الوكالة األممي في سورية. "أنشطتها"أمريكي، لدعم 
 ."مليون دوالر( لدعم مناشدات األونروا الطارئة لسورية 4.46مليون كرون ) 30

 2/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 هالدعم خدمات إيطالياماليين يورو من  6.6تعلن عن تلقيها األونروا 
مليــون يــورو لصــالح  6.6تلقــت دعمــا مــن إيطاليــا بقيمــة  أنهــاالخمــيس يــوم أعلنــت وكالــة "أونــروا"  :غــزة

، إن الحكومــة اإليطاليــة قــدمت التبــرع مــن لهــافــي بيــان  ،وقالــت "أونــروا" برامجهــا وخــدماتها الرئيســية.
ماليين يورو  10مشيرة إلى أنه الجزء األول من إجمالي مبلغ  خالل منظمة التعاون التنموي اإليطالية،

وتابعــت أن المبلــغ لهــذا العــام يمثــل  .2016كانــت قــد التزمــت بهــا الحكومــة اإليطاليــة للوكالــة فــي عــام 
عــن التبــرع اإليطـالي المقــدم لموازنــة "أونــروا" البرامجيــة فـي العــام الماضــي الــذي بلــغ  %61زيـادة بنســبة 

 رو.ماليين يو  8.75
 2/9/2016القدس، القدس، 
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 من إيطاليا لالجئين في قطاع غزة طارئم اسهإمليون يورو 
أعلنت وزارة الخارجية اإليطالية، اليوم االثنين، تقديم دعم مالي لوكالة "أونروا" بقيمة مليون : روما

وقال بيان صادر عن الخارجية إن المبادرة  مساهمة طارئة لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.يورو؛ 
تهدف لضمان استمرار تقديم الخدمات األساسية لالجئين الفلسطينيين، حيث تدخل المساهمة في دعم 

ع لمساعدة الالجئين الذين دمرت منازلهم أو تضررت، حيث توزّ  2014برنامج بدأ بعد عدوان عام 
 إعانات لدعم تكاليف استئجار مساكن مؤقتة.

 3/10/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في األردن ماليين يورو لألونرواثالثة الحكومة الهولندية تتبرع بنحو 
يورو لـ"األونروا"  ألف 950مليون و 2لكة هولندا في األردن عن تبرع بقيمة سفارة مم : أعلنترام هللا

 .األردنفي  ةمن أجل دعم خدمات التعليم المقدمة ألطفال الالجئين الفلسطينيين من سوري
 29/11/2016القدس، القدس، 

 

 مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين في لبنان 3.6الدنمارك تقدم 
مليون دوالر( لوكالة "األونروا"،  3.6حو نمليون كرون دنماركي ) 25قدمت الدانمارك تبرعا بقيمة  :غزة

ن وأوضحت "األونروا" في بيان صحفي اليوم األربعاء، أ دعما لبرامجها وخدماتها الرئيسية في لبنان.
هذا التبرع سيساعد في ضمان االستمرار بتقديم الخدمات األساسية في لبنان في مجاالت التعليم 
والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية، وتحسين المخيمات لالجئي فلسطين عالوة على توفير 

 الفرص لمستقبلهم والتقليل من حاالت الفقر وآثاره.
 8/2/2017، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 

 مليون دوالر 6.6دعم سويدي جديد لالجئين الفلسطينيين بقيمة 
قدمت الحكومة السويدية، من خالل الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي "سيدا"، تبرعا بقيمة : غزة
، وذلك لدعم استجابة الوكالة الطارئة لألزمة األونروامليون دوالر(، لوكالة  6.6حو نكرونا، ) مليون 60

مليون  30مليون كرونا، وللوضع في األراضي الفلسطينية المحتلة بواقع  30اإلقليمية السورية، بواقع 
ونروا، وهي ما تزال : "لطالما كانت السويد داعما مستمرا وموثوقا لأللألونروا وجاء في بيان كرونا.

مليون كرونا  496.3، تبرعت السويد بمبلغ 2016واحدة من أكبر الجهات المانحة للوكالة، وفي عام 
مليون دوالر( لألونروا، ما وضعها من ضمن أكبر خمسة جهات مانحة لبرامج الوكالة الرئيسة  58.2)

 وخدماتها وأهلها لتكون سادس أكبر مانح إجمالي للوكالة".
 13/3/2017، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
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 األونرواماليين دوالر لدعم  3.5"عين الحلوة":  تزورسفيرة النروج في لبنان 
خالل زيارة قامت بها لمخيم عين الحلوة هي الثالثة لها ، ندأعلنت سفيرة النروج في لبنان لينا لي: صيدا

مليون دوالر أمريكي  3.5تقديم بالدها هبة مالية لوكالة األونروا في لبنان قدرها  ،خالل أقل من عام
الالجئين ودعم سكان مخيم  أيضامن اجل تقديم الخدمات األساسية للنازحين الفلسطينيين ستشمل 

 جابة للحاجات االستثنائية لهم خاصة بعد األحداث األخيرة.عين الحلوة عبر االست
 30/6/2017، المستقبل، بيروت

 

 لوكالة األونروا ونمساوية إسبانيةتبرعات 
لبيان  ووفقاً  "األونروا". والنمساوية عن تقديم تبرعات نقدية لوكالة اإلسبانيةأعلنت الحكومتان : وكاالت

فقد قدمت الحكومة اإلسبانية من خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي تبرعا بقيمة  اإلثنين،لألونروا، 
وسيتم استخدام هذا التبرع لدعم أنشطة "األونروا"  .لألونروامليون دوالر(  2.35حو نمليون يورو ) 2

 .يةالتعليمو حة واإلغاثة والخدمات االجتماعية للتنمية البشرية في مجاالت الحماية والص
 18/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 مليون يورو لألونروا من أجل مشاريع في غزة 23.15ألمانيا تتبرع بمبلغ 
، وقعت وكالة )األونروا( اتفاقيتين مع بنك التنمية األلماني بقيمة 2017نون األول من كا 13و 8في 

 مليون يورو مقدمة من وزارة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية. 23.15إجمالية تبلغ 
بدوره، أعرب ماتياس شمالي مدير عمليات األونروا في غزة عن ترحيبه بهذا التبرع بالقول: "إننا نثمن 

اليا هذا التبرع السخي وااللتزام الذي تبديه جمهورية ألمانيا االتحادية في دعم الجئي فلسطين في ع
قطاع غزة وفي دعم عمل األونروا والذي من شأنه أن يستجيب الحتياجات إعادة اإلعمار الناجمة عن 

ا نقدر عاليا ويعطي دفعة لألمام نحو اكتماله. كما أننا أيض 2014الدمار الكبير الذي حدث عام 
الدعم الذي تقدمه كل من وزارة التعاون االقتصادي والتنمية وبنك التنمية األلماني من أجل بناء 

 مدارس ستمكننا من مواصلة تقديم تعليم نوعي ألطفال الجئي فلسطين في غزة".
 يورو 67,534,343، كانت ألمانيا رابع أكبر مانح لألونروا، حيث تبرعت بمبلغ 2016وفي عام 

 .2005دوالر( لألونروا. وألمانيا عضو في اللجنة االستشارية لألونروا منذ عام  73,627,810)
 22/12/2017، األردنموقع وكالة األونروا، 

 

 األونرواالسويد تحذر من تجميد الواليات المتحدة تمويل 
من أن أي قرار أمريكي تجميد تمويل وكالة "أونروا" سيؤدي إلى  ،ف ب: حذرت السويد، الثالثاءأ 

وقال سفير السويد لدى األمم المتحدة أولوف سكوغ إنه ناقش  عدم االستقرار في الشرق األوسط.
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ريكية مخاوف بالده حيال األمر مع نظيرته األمريكية نيكي هايلي بعد تقارير عن عزم اإلدارة األم
 مليون دوالر مستحق في األول من كانون الثاني لصالح وكالة )أونروا(. 125تجميد تمويل قدره 

 9/1/2018، األيام، رام هللا
 

 األونرواكي عن ي"عواقب كارثية" لوقف التمويل األمر : المجلس النرويجي لالجئين
حّذر المجلس النرويجي لالجئين أمس، من "عواقب كارثية" في حال نّفذت : دالل أبوغزالة – لندن

وقال األمين العام للمجلس يان إيغالند في  اإلدارة األمريكية تهديدها بقطع تمويلها عن وكالة )أونروا(.
قطع مساعدات يحتاجها الالجئون بسبب عدم موافقة بيان وصلت إلى "الحياة" نسخة منه، إن "

الواليات المتحدة على مواقف القادة الفلسطينيين هو أمر شنيع"، داعيًا السلطات األمريكية إلى "عدم 
 االستمرار في هذا التهديد الذي من شأنه تشويه سمعتها وتقويض دورها كجهة إنسانية مانحة".

 12/1/2018الحياة، لندن، 
 

 تجميد جزء من مساهماتها لألونروا الواليات المتحدةلقرار  أسفهاعرب عن فرنسا ت
ى أعربت فرنسا عن أسفها لقرار الواليات المتحدة األمريكية تجميد جزء من مساهماتها إل :"وفا" -باريس

وأملت فرنسا  برنامج األمم المتحدة المخصص لمساعدة الالجئين الفلسطينيين، عبر وكالة "األونروا".
في تصريح لمساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية مساء يوم األربعاء، في التمّكن من 

لمصاعب المالية التي تسديد هذه المساعدات المالية، مشددة على أنه من شأن هذا القرار أن يفاقم ا
وتابع: "تكرر فرنسا دعمها لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  يعاني منها البرنامج.

الفلسطينيين في الشرق األدنى، وتحّض شركاءها على متابعة حشد جهودهم، من أجل مساعدة الوكالة 
 بشأن هذا الموضوع". على مواصلة إنجاز مهامها، وتتواصل فرنسا مع الواليات المتحدة

 17/1/2018األيام، رام هللا، 
 

 على ثالث سنوات ألونروال دوالرمليون  23 أكثر من بلجيكا تتعهد دفع
على ثالث سنوات  ن دوالر(مليو  23.206)نحو مليون يورو  19تعهدت بلجيكا أمس دفع  ل:بروكس
  .فورا مليون دوالر( 7.694يورو )نحو  مليون 6.3وأعلنت دفع  لألونروا،لوكالة 

 18/1/2018عّمان،  الغد،
 

 مليون جنيه 50وسوف نحول  األونروابريطانيا: نحن ملتزمون بدعم 
أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق األوسط أن بالده ملتزمة باستمرارية دعم أنشطة وكالة  :بيت لحم
بالده ستظل  إناليستير بيرت يوم الخميس  األدنىوقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق  .األونروا

 .2018-2017ية للسنة المال إسترلينيمليون جنيه  50ونقل  لغوثاملتزمة بدعم وكالة 
 21/1/2018، وكالة معًا اإلخبارية



 المواقف ___________________________________________________________________

 215       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 

 ألونروامليون يورو ل 13 وزير هولندية تتعرض لحملة شرسة لتبرعها بـ
جية في الحكومة الهولندية سكريت حملة انتقادات شرسة تواجهها وزيرة التنمية والتجارة الخار : الهاي

مليون يورو  13كاخ، من شخصيات داعمة لالحتالل الصهيوني، على خلفية تقديم الوزيرة كاخ 
 مساعدة لألونروا عقب قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب تقليص المساعدات المالية للوكالة.

على  في هولندا رسالة شكر إلى الوزيرة من جانبه، وجه األستاذ أمين أبو راشد رئيس البيت الفلسطيني
جهودها في دعم القضية الفلسطينية، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار األمريكي بحق األونروا، 

 واإلصرار على تقديم المساعدة المالية لوكالة األونروا رغم حملة االنتقادات التي تشن ضدها.
 3/2/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 مالياً  الب بتجنيب األونروا انهياراً ألمانيا تط
جدد وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل مطلب بالده بدعم وزيادة ميزانية وكالة )أونروا( وتجنيبها 

ألوروبي لتوفير تمويل دائم لوكالة انهيارا ماليا، وأضاف غابرييل أن برلين ستعمل ضمن االتحاد ا
وعبر غابرييل في مكالمة هاتفية أجراها مساء أمس األربعاء مع األمين العام لألمم المتحدة  أونروا.

خاصة المساعدات -أنطونيو غوتيريش عن موقف ألمانيا بوجود حاجة شديدة لتوفير الدعم العاجل 
سطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان إلنقاذ أكثر من خمسة ماليين الجئ فل -اإلنسانية

 واألردن يعيشون أوضاعا إنسانية شديدة الخطورة.
وقال وزير خارجية ألمانيا في بيان صحفي إن المساعدة التي تقدمها أونروا لالجئين الفلسطينيين بدعم 

ير وسائل من المجتمع الدولي "ال يمكنهم االستغناء عنها، خاصة ما يتعلق بتدريب الشباب وتوف
وأضاف الوزير األلماني أن حكومته قدمت للوكالة األممية العام الماضي مساعدة  الرعاية الطبية".

 مليون دوالر(، وستستمر في تحمل مسؤوليتها تجاه أونروا. 98بقيمة ثمانين مليون يورو )
ا بالعمل في إطار وزير األلماني إلى أن اتفاق تشكيل الحكومة األلمانية الجديدة تضمن تعهدالوأشار 

جراء مزيد من اإلصالحات في هذه الوكالة.  االتحاد األوروبي على توفير تمويل دائم ألونروا وا 
 8/3/2018، الدوحة، الجزيرة

 

 مليون دوالر لألونروا 23.5اليابان تتبرع بمبلغ 
مليون دوالر؛ ونوهت  23.5ونروا أن الحكومة اليابانية قدمت تبرعًا للوكالة بقيمة كشفت وكالة األ

دوالر من إجمالي قيمة التبرع، للمساهمة في دعم  600,000األونروا إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 
 دوالر لبرنامج األونروا مليون 19وتعليم أطفال الجئي فلسطين الذين تضرروا جراء النزاع في سورية، 

مليون  5.3الرئيس في مجاالت التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية لما مجموعه 
وأشارت األونروا إلى أنه سيكون لهذا  الجئ من فلسطين في سائر أرجاء أقاليم عمليات األونروا.
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رق التبرع الياباني أثر إيجابي مباشر على رفاه بعض من األشخاص األشد عرضة للمخاطر في الش
مليون دوالر إضافية من أجل تحسين نوعية خدمات األونروا الصحية  3.5األوسط. وسيتم تخصيص 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية إلى جانب تخصيص مليون دوالر أخرى من أجل 
 المساعدة في االستجابة لالحتياجات الحرجة في مخيم الوافل بلبنان.

 8/3/2018، طينيي سوريةمجموعة العمل من أجل فلس
 

 األونرواباريس وبرلين تحضان على تحرك دولي لدعم 
حضت فرنسا أمس المجتمع الدولي على التحرك لدعم وكالة "أونروا"، : "الحياة" –رام هللا، باريس 

 أيضًا لـ "تجنيب انهيار المنظمة ماليًا".وذلك غداة دعوة وجهتها ألمانيا 
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دعم بالده أونروا"، على هامش لقائه المفوض العام للوكالة 
بيار كرينبول. وشدد وفقًا لبيان اإلليزيه، على أنه "من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم 

في خدمة الالجئين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "هذه هي الرسالة أونروا وتمكينها من تنفيذ برامجها 
ليه السويد، ومقرر إالشهر الجاري، الذي كان دعت  15التي ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين" في 

وذكر البيان الفرنسي أن "أونروا التي تواجه مصاعب مالية تؤدي  عقده في العاصمة اإليطالية روما.
ماليين الجئ فلسطيني". وشدد ماكرون على  5وأساسيًا في تقديم العون إلى أكثر من  دورًا ضرورياً 

اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يمر  -تصميم بالده على "العمل إلنهاء الصراع الفلسطيني
كذلك عبر إيجاد حل عادل ودائم لقضية الالجئين". وكان وزير الخارجية األلماني زيغمار غابرييل 

دد المطالب بـ "دعم وزيادة ميزانية أونروا وتجنيبها انهيارًا ماليًا"، مشيرًا في اتصال هاتفي مع األمين ج
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن برلين "ستعمل ضمن االتحاد األوروبي لتوفير تمويل 

 إنسانية شديدة الخطورة". دائم للوكالة إلنقاذ أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني يعيشون أوضاعاً 
 10/3/2018، لندن، الحياة

 

 على األقل لألونروا مطلع حزيران المقبل إسترلينيمليون جنيه  28بريطانيا: 
ريطانية اليستير بيرت دعم المملكة المتحدة المستمر أكد وزير الشرق األوسط في الحكومة الب: القدس

على األقل لألونروا مطلع  إسترلينيمليون جنيه  28لالجئين الفلسطينيين، معلنا نية حكومته تقديم 
" الذي عقد، الخميس، في العاصمة األونروا"ـوقال خالل المؤتمر الوزاري االستثنائي ل حزيران المقبل.

لحكومة بالده، نتيجة لتزايد  األصليةنحة تأتي في وقت مبكر عن الخطة روما، إن الم اإليطالية
وأضاف بيرت: "أدعو اآلخرين إلى الحذو حذونا في التأكيد على  .األخيرةاحتياجات الوكالة في اآلونة 

الدور اإلنساني الذي تلعبه األونروا في تحقيق االستقرار، ألن هذا ليس مهما للفلسطينيين فحسب، بل 
 من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة والذي يشكل مصلحة لنا جميعًا".أيضا 

 15/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 دول أخرى:. د

 تمويلها إلى لألونروا إعادةكندا تبحث 
أكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبوه، أن الحكومة الليبرالية الكندية تبحث  بترا:-أوتاوا

من  2010إعادة التمويل إلى وكالة األمم المتحدة التي تتعامل مع الفلسطينيين بعد أن تم قطعه عام 
وقالت بيبوه في تصريحات لصحيفة  ات مزعومة بحماس.قبل حكومة المحافظين السابقة بسبب عالق

قنوات االتصال مفتوحة وجاري تقييم الوضع واتخاذ قرار في أقرب وقت،  إنالجلوب أند ميل الكندية، 
 .األمميةمليون دوالر للوكالة  15مبينة أن الحكومة تتطلع إلى توفير 

 16/2/2016الغد، عمَّان، 
 

 دوالر لألونروا لدعم الالجئين الفلسطينيين مليون 38.21اليابان تتبرع بـ 
مليون دوالر لوكالة )األونروا(، من خالل اتفاقية  38.21رام هللا: تبرعت الحكومة اليابانية بقيمة 

ي أوكوبو من مكتب الممثلية اليابانية ونائب المفوض العام ، السفير تاكيشأمسمشتركة وقعها، 
ويعد هذا التبرع، بحسب بيان  لألونروا ساندرا ميتشل في مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة في رام هللا.

 صدر عن "األونروا"، أمس، األكبر الذي يتم التبرع به دفعة واحدة من اليابان لألونروا.
 1/3/2016األيام، رام هللا، 

 

 اليابان تتبرع بنصف مليون دوالر لدعم أعمال الكشف عن األلغام في غزة
قدمت اليابان تبرعا بقيمة نصف مليون دوالر أمريكي، لدعم أعمال وكالة : عال عطاهللا - غزة

 .2014الكشف عن متفجرات مخلفات الحرب التي شّنتها إسرائيل على قطاع غزة صيف  "أونروا"، في
:" لقد ساهمت األربعاءوقالت الوكالة األممية في بيان لها تلقت وكالة األناضول نسخًة منه، اليوم 

( من UNMASاليابان بمبلغ نصف مليون دوالر، لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )
وقالت أونروا إن مخلفات  الل الصندوق االئتماني التطوعي للمساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام".خ

الحرب القابلة لالنفجار، ال تزال تشكل تهديدا كبيرا ومستمرا للمدنيين ولعمليات إعادة اإلعمار في 
زالة ما يقارب ، تم فقط إ2014شهرا على انتهاء الحرب صيف عام  18وأضافت:" بعد مرور  غزة.
 آالف". 7آالف مادة متفجرة من أصل  3نحو 

 30/3/2016لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 مـاليين دوالر من اليابان لدعم برنامج المعونة الغذائية في غزة أربعة
فير الياباني للشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين، تاكيشي أوكوبو، القدس: وقع الس

مليون  420والمفوض العام لوكالة "األونروا"، بيير كرينبول، أمس، اتفاقية تتبرع اليابان بموجبها بمبلغ 
زة، للسنة ين ياباني )حوالي أربعة ماليين دوالر أمريكي( لدعم برنامج الوكالة للمعونة الغذائية في غ
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أكد السفير أوكوبو، التزام اليابان بدعم "األونروا" وقال: "نحن فخورون للغاية و  الخامسة على التوالي.
بعالقتنا مع األونروا. ولدى العمل سويا، فإننا نستطيع تقديم دعم هام لالجئي فلسطين، وخصوصا في 

 تحديات كبيرة وصعوبات متزايدة". غزة التي يعاني الكثيرون فيها من انعدام األمن الغذائي في ظل
كانت اليابان من بين  2015وأضاف البيان: ال تزال اليابان داعما مستمرا وموثوقا لألونروا؛ ففي عام 

أكبر خمسة مانحين لبرامج وخدمات األونروا الرئيسة، وهذا التبرع األخير يرفع من إجمالي التبرعات 
 مليون دوالر. 43ما يقارب من  إلى 2016اليابانية لوكالة الغوث في عام 

 10/10/2016، األيام، رام هللا

 

 ترحيب أممي باستئناف دعم كندا لألونروا
رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بإعالن الحكومة الكندية األخير القاضي : "وام"

ألنشطة وكالة "أونروا"، الهادفة لمساعدة خمسة ماليين وثالثمئة ألف الجئ باستئناف دعمها 
وأوضح فرحان حق نائب المتحدث باسم األمم المتحدة في تصريحات، أن تبرع الحكومة  فلسطيني.

مليون دوالر كندي سيخصص لدعم أنشطة الوكالة في مجاالت الرعاية الصحية  25الكندية البالغ 
ونوه إلى أن األمين العام أعرب  واإلغاثة والخدمات االجتماعية والبرامج اإلنسانية.األساسية والتعليم 

عن قناعته بأن هذا التبرع الكندي السخي سيساعد "أونروا" على القيام بجهودها لضمان استمرار تقديم 
انعدام خدمات التنمية البشرية والمساعدة اإلنسانية لالجئي فلسطين المستضعفين في وقت ينتشر فيه 

األونروا التمويل الكافي من المجتمع الدولي  وشدد على أهمية أن تتلقى االستقرار في الشرق األوسط.
 لمواصلة أنشطتها بشكل فعال ومنتظم إلى أن يتم العثور على حل عادل ودائم للصراع.
 19/11/2016، الخليج، الشارقة

 

  ةلفلسطينيين في سوريمليون دوالر دعما لالجئين ا نصفكوريا الجنوبية تقدم 
ألف دوالر، لصالح صندوق  500أعلنت حكومة جمهورية كوريا الجنوبّية، مساهمتها بمبلغ : القدس

كز الصحية والمدارس، وتوفير أماكن الوكالة األممية، في تطوير المرا لدعم جهودوكالة "األونروا"، 
وقال رئيس مكتب ممثلية جمهورية كوريا  صحّية لالجئين الفلسطينيين في سورية. وأنماط حياةآمنة 

نما هو واجب إنساني،  في فلسطين يونغ سام تشوي: "إن التبرع لالجئين فلسطين لم يعد اختياريا، وا 
 وكمية التبرعات لالجئين".لذلك فإن الحكومة الكورية ستحاول زيادة نوعية 

 25/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  لألونروامليون دوالر  28 اليابان تتبرع بـ
ا تلقت تبرعا ، مساء الجمعة، أنهاألونرواأعلنت وكالة : تحرير: هاشم حمدان - ووكاالت 48عرب 

مليون دوالر من  17.7إن " موضحةوقالت  مليون دوالر، لدعم أنشطتها. 28.4ماليا من اليابان بقيمة 
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المنحة اليابانية ستخصص للبرامج والخدمات األساسية التي تشمل التعليم والصحة والخدمات 
 ي الفلسطينية".ماليين دوالر لدعم عمليات الطوارئ في األراض 5.2االجتماعية، فيما ستخصص 

ماليين دوالر ستخصص لتدخالت الوكالة الطارئة في االستجابة لألزمة الجارية  3.5وأشارت إلى أن 
 .مليون دوالر للمساعدة في تمويل مشاريع في لبنان وسورية وقطاع غزة 2في سورية، و

  25/2/2017، 48عرب 
 

 ألونروالروسيا تتبرع بمليوني دوالر 
قدمت روسيا االتحادية تبرعا بقيمة مليوني دوالر لوكالة "األونروا" دعما لبرامجها وخدماتها  :غزة

طفل وتوفير رعاية صحية أولية نوعية ألكثر من  500,000الرئيسة، والتي تشمل تعليم ما يزيد على 
 الجئ معرض للمخاطر. 250,000كثر من مليون مريض إلى جانب تقديم المساعدة أل 3,5

ويمثل هذا التبرع، وفق بيان للمنظمة الدولية، اليوم األربعاء، الدفعة األولى من اتفاقية متعددة السنوات 
، األمر الذي 2021-2017يقوم االتحاد الروسي بموجبها بالتبرع بمبلغ مليوني دوالر سنويا في األعوام 

نبؤ به من التمويل لتداخالت الوكالة على الصعيد اإلنساني وعلى يعمل على ضمان مصدر يمكن الت
 صعيد التنمية البشرية.

 10/5/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لدعم برنامج التعليم بالقدس دوالرمليون  األونرواأوبك للّتنمية الّدولية يمنح  صندوق
وقع كل من مدير عام صندوق أوبك للتّنمية الّدولية )أوفيد( سليمان جاسر الحربش، والمفوض : عّمان

العام لوكالة الغوث بيير كرينبول اتفاقية منحة جديدة قيمتها مليون دوالر، يتم بموجبها دعم برنامج 
وتهدف المنحة إلى تمكين أونروا من إعادة تأهيل وتوسعة مدرستها  دس.األونروا التعليمي في الق

 الخاصة بالبنات في قرية بيت عنان التابعة لمدينة القدس. 
ويشمل المشروع تشييد فصول دراسية ومختبر للحاسوب وغرف مكاتب إدارية للموظفين ومكتب 

 األجهزة الالزمة للمدرسة.للمرشد وغيرها من المرافق األخرى، فضاًل عن توفير المعدات و 
وتستهدف أعمال إعادة التأهيل والصيانة المختلفة تحسين المرافق المدرسية ومحيطها. ومن المتوقع البدء 

 .2019كانون الثاني  واستكماله بنهاية يناير/ 2017تشرين األول  في تنفيذ المشروع بداية أكتوبر/
 14/9/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 الصحية في فلسطين األونروامليون يورو لدعم خدمات  1.5لنمسا تتبرع بمبلغ ا
مليون يورو  1.5القدس: قدمت الحكومة النمساوية، من خالل الوكالة النمساوية للتنمية، تبرعا بقيمة 

 مليون دوالر( لألونروا لدعم برنامج الوكالة الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة. 1,802)
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طويلي األجل لألونروا، خاصة لبرنامجها الصحي في األرض الفلسطينية  الداعمينوتعد النمسا أحد 
 .2007دوالر( منذ عام  28,807,804يورو ) 21,557,811المحتلة، حيث تبرعت باإلجمال بمبلغ 

 22/9/2017لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، وكا
 

 إلصالح أضرار االشتباكات في "عين الحلوة"األونروا: اليابان تتبرع بثالثة ماليين دوالر 
ماليين دوالر أمريكي  3 ونروا توقيع اتفاق مع الحكومة اليابانية تتبّرع بموجبه األخيرة بـأعلنت وكالة األ

لصالح الوكالة في لبنان. و"تدخل هذه المساهمة في إطار استجابة الوكالة اإلنسانية لمخيم عين 
ا ، حيث قامت األونروا إثره2017الحلوة بعد االشتباكات التي وقعت في آب/ أغسطس في العام 

بتنسيق االستجابة اإلنسانية لحاالت الطوارئ مع شركائها، ومن بينهم الحكومة اليابانية واالتحاد 
األوروبي، وذلك بغية تلبية االحتياجات الملحة للعائالت المتضررة من أعمال العنف. وتسمح 

األساسية وا عادة المساهمة اليابانية لألونروا بتوفير مساعدات طارئة، بما يشمل إصالح البنى التحتية 
 تأهيل أكثر المنازل تضررًا بفعل االشتباكات".

 9/11/2017المستقبل، بيروت، 
 

 األونروا مليون دوالر لدعم 1.25الهند تقدم 
مليون دوالر  1.25م دعم بقيمة أعلن ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين أنيش راجين، عن تقدي: رام هللا

وأشاد راجين بالعمل المميز الذي تقدمه وكالة الغوث، مؤكدا استمرار دعم  أمريكي، لوكالة األونروا.
وأشار إلى أن هذه المساهمة من الحكومة الهندية  الحكومة الهندية لنشاطات "األونروا" في المنطقة.

 الشعب الفلسطيني. تقدم هذا العام في اليوم العالمي للتضامن مع
 30/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 رسالة احتجاج إلدارة ترامب بشأن تقليصات األونروايرسلون منظمة دولية  21قادة 
منظمة رائدة تشارك في االستجابة اإلنسانية الدولية، اليوم الخميس، رسالة  21قادة  أرسل: واشنطن 

مليون  65إلى إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، تعارض "بأشد العبارات" القرار األمريكي بحجب 
الواليات وُأرسلت الرسالة إلى سفيرة  دوالر من المساهمات األمريكية المخطط لها لوكالة )األونروا(.

المتحدة لدى األمم المتحدة نيكي هالي، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، ومستشار األمن القومي إتش 
 آر ماكمستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.

 25/1/2018، فلسطين أون الين
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 مقاالتالتقارير و الًا: رابع
 :. تقارير1

 يحاصر الالجئين الفلسطينيين... حتى الموت األونرواتقّشف 
تتــداخل هــواجس الالجئـــين الفلســطينيين فــي المخيمــات مــع توجســاتهم حـــين : ناجيــة الحصــري -بيــروت 

ا مــن وكالــة "غــوث وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين")أونروا( إلــى تتعــرض التقــديمات التــي يحصــلون عليهــ
تقلصات نتيجة سياسة التقشف التي تتبعها الوكالة بسبب أزمتها المالية. وبلغـت األزمـة أوجهـا قبـل أشـهر 

 ألــف 280 حــواليوتمظهــرت خــالل األســابيع الماضــية وال تــزال فــي شــكل فــاقع فــي لبنــان الــذي يستضــيف 
إحصـــاءات فلســـطينية "غيـــر مضـــخمة"(، إضـــافة إلـــى عـــدد آخـــر "غيـــر منفـــوخ" الجـــئ حاليـــًا )بحســـب 

 ألف الجئ، بحسب وزارة الداخلية اللبنانية. 35للنازحين من الالجئين السوريين إلى لبنان ال يتجاوز 
ســنة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة،  66فــالالجئ الفلســطيني اعتــاد منــذ إنشــاء "أونــروا" قبــل 

خـــدمات مجانيـــة مـــن الوكالـــة فـــي مجـــاالت التعلـــيم والصـــحة واإلغاثـــة والتوظيـــف والنظافـــة  علـــى تلقـــي
وتأهيــل البنــى التحتيــة والمســاكن وغيرهــا نتيجــة قناعــة راســخة بــأن هــذه الوكالــة هــي "التــزام دولــي تجــاه 
ا قضية الالجئين"، لذلك فـإن أي اهتـزاز تتعـرض لـه يعنـي بالنسـبة إلـى الالجـئ "التعـرض للقضـية نفسـه

 والتنصل من هذا االلتزام".
غير أن هذا االلتزام الذي توارثته أجيـال القضـية، جعـل شـعبًا مطـرودًا مـن بلـده يـربط حياتـه باإلعاشـة، 
فكيــف إذا كــان هــذا الشــعب الالجــئ ممنوعــًا مــن العمــل والتملــك وبنــاء المســكن وليســت لديــه ضــمانات 

ئــات الالجئــين للنــزول إلــى الشــارع أخيــرًا لرفــع صــحية وال تعليميــة فــي البلــد المضــيف لبنــان، مــا دفــع م
الصوت عاليًا. قال أحد المحتجين: "بان كي مون يأكل الجراد )إشارة إلى أصـله اآلسـيوي حيـث بعـض 
الحشرات تدخل في النظام الغذائي لبعض الدول اآلسـيوية( ال تفـرق معـه مـاذا نأكـل"، ورفـع آخـر الفتـة 

يها "سنموت على أبوابكم قبل أبواب المستشفيات"، وصرخ شاب في وجه مكاتب وكالة "أونروا" كتب عل
"يا وكالة الحرامية"، ووجهت أرملة االتهام بأنها "مؤامرة صهيونية"، وأكد مسن أن الوكالة اسمها "غـوث 

 الفلسطينيين فإذا لم تفعل فليسكروها"، وهتف المئات: "بدنا نرجع إلى فلسطين".
هــا "أونــروا". فمسلســل تراجــع خــدماتها يربطــه الفلســطينيون بخــروج ليســت األزمــة األولــى التــي تتعــرض ل

وصـــواًل إلـــى اتخـــاذ  1993، ثـــم باتفـــاق أوســلو عـــام 1982منظمــة التحريـــر الفلســـطينية مـــن بيــروت عـــام 
المفوض العام للوكالة بيير كرينبول قرارات جديدة في أيار )مايو( الماضي، تمس جـوهر عمـل الوكالـة 

 ماليـيـن دوالر. 106نــة "أونروا" يزيد على ما مجموعـه بسبب عجز مالي في مواز 
زاء هذه األزمة يجد الالجـــئــــون الفـــلسطيـنـيون أنفسهم أيتامًا ومتروكين لمصير يجهلون تداعياته. وهـم  وا 
علــى إجــادتهم الــدفاع عــن أنفســهم بالبيانــات والنــدوات والمقــابالت مــع المســؤولين اللبنــانيين، يعلمــون أن 

ات عربيــة مســتجدة تأكــل مــن أمــوال المــانحين إلغــاثتهم ومــن اهتمــام العــالم بقضــيتهم. ويتمســكون أزمــ
 بـ"المؤامرة" لتعليق كل ما يصيبهم على شماعتها.
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 ماذا خسر الالجئون؟
 وقرارات "أونروا" األخيرة لخصها المتضررون بأنها "إعالن قتل على البطيء".

نقلــه مــن مستشــفى "بلســم" التــابع للهــالل األحمــر الفلســطيني ســنة(، أثنــاء  50وكــان فيصــل محمــد مــوح )
 الذي يفتقر إلى المعدات والتجهيزات إلى أحد مستشفيات صور، فارق الحياة قبل وصوله إليها.

ــول ع ــ ــي ويقــ ــ ــ ــاســ ــ ــ ــضو المكتـــب السي ــ ــهة الديموقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين ومســـؤولها فـــي لبنـــان علـــي ـ ــ ــبــ الجـ
رز الناشـــطين إلقـــرار الحقـــوق اإلنســـانية للشـــعب الفلســـطيني فـــي لبنـــان، إن "مـــا فـــاقم فيصـــل، وهـــو مـــن أبـــ

األزمة األخيرة التقليصات التي أصـابت قطـاع الصـحة، إذ بـات علـى المـريض الفلسـطيني أن يشـارك فـي 
ــحسب المستشـفى الـذي يعـالج فيـه إن كـان للهـالل األحمـر الفلسـط ــلفة بـ ــنـــسب مختـ يني تكاليف استشفائه بـ

دوالر  آالف 8أو المستشــفى الحكــومي أو المستشــفى الخــاص، وجــرى خفــض ســقف التغطيــة الماليــة مــن 
آالف، وفي مجـال اإلغاثـة التموينيـة اسـتبدلت المـواد التموينيـة ببطاقـة ائتمـان تتـراوح قيمتهـا بـين  5إلى 

يـة فـي مـدارس "أونـروا" بعـدما دوالرًا وهناك اتجاه حاليًا كمـا نمـي إلينـا إلـى إلغـاء المرحلـة الثانو  30و 20
تلميذًا في الصف الواحد في تدبير سابق، وأوقفوا بدالت اإليجـار للفلسـطينيين النـازحين مـن  50حشروا 

مخيمات سورية إلى لبنان، وألغوا خطة الطوارئ التي كانت تشـمل الالجئـين فـي مخـيم نهـر البـادر بعـد 
، وأبلغوا األهـالي أن الوكالـة تؤسـس 2007ني عام تدميره في االشتباكات التي حصلت مع الجيش اللبنا

 البناء )على العظم( وعلى سكانه إكماله".
ومـن تــداعيات إجــراءات كهـذه، بحســب فيصــل، "عجـز الفلســطيني عــن االستشـفاء وعــن الحصــول علــى 
لغـاء عمـل عشـرات  المواد التموينية إذا مـا ارتفـع سـعرها وباتـت البطاقـة ال تغطـي نصـف ثمـن المـواد، وا 

لباحثين االجتماعيين وموزعي اإلعاشـة، علمـًا أن مـن يحصـل علـى اإلعاشـة مصـنف فـي حـال "الفقـر ا
لغـاء وظـائف فـي قطـاع  المدقع"، إلى جانب تخـريج طـالب جهلـة نتيجـة حشـر الطـالب فـي الصـفوف وا 

 التعليم".
ان ال تزيـد ويستغرب فيصل كل هذه اإلجراءات "علمًا أن موازنة "أونروا" المخصصة لالستشفاء فـي لبنـ

على عشرة ماليين دوالر وبقيت على حالها علـى رغـم التزايـد السـكاني وارتفـاع كلفـة الفـاتورة الصـحية"، 
 معتبرًا أن "في هذه اإلجراءات استهدافًا سياسيًا بحق الالجئين في العودة".

 

 "أونروا ترشد موازنتها"
موازنـة لتالفـي العجـز، بـل تؤكـد بلسـان ال تقدم "أونروا" فـي لبنـان وضـعها علـى أنـه أفضـل مـع ترشـيد ال

مــديرها العــام فــي لبنــان ماتيــاس شــمالي "أن وضــع الالجئــين الفلســطينيين هــش فــي ظــل تفــاقم أزمــات 
 المنطقة"، معتبرًا أن مؤتمر لندن اختبار لـ"المانحين ونأمل بأن تكون التبرعات سخية".
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طينيين داخـــل ســورية وخارجهــا. ويشـــير وأمــام الوكالــة تحــد طـــارئ اســمه النــازحون مـــن الالجئــين الفلســ
من الفلسطينيين في سورية يعتمدون على مساعدة "أونروا" ويعـد  %95المفوض العام كرينبول إلى "أن 

 دعمنا في غالب األحيان الخط الفاصل ما بين الحياة والموت".
لـى التقــــاعس آخـذة باالزديــــاد ويحذر كرينبول فـي كـل منـــاسبــــة مـن أن "العواقـب اإلنسانـــيــــة المتـــرتبة ع

فـــي شـــكل مضـــطرد، وأن عزلـــة واســـتبعاد وحرمـــان الجئـــي فلســـطين فـــي ســـورية وغـــزة والضـــفة الغربيـــة 
 واألردن ولبنان تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة إلى منطقة الشرق األوسط".

 

 دور لبنان
يفة لالجئــين الفلســطينيين ســبب تفجــر أزمــة "أونــروا" فــي لبنــان تحديــدًا، مــرده أن الــدول األخــرى المضــ

تشــارك فــي تحمــل األعبــاء )ســورية واألردن( علــى عكــس لبنــان، الــذي بعــد جهــد مضــن ســمح لالجئــين 
مجاالت: الزراعة والبنـاء والنظافـة". وحـين نقـل وفـد فلسـطيني يمثـل كـل الفصـائل إلـى  ةبالعمل في ثالث

الجامعـة األمريكيـة فـي بيـروت فـي وزير العمل سجعان قـزي منـذ فتـرة قصـيرة أن ثمـة فتيـات تفـوقن فـي 
 مجال التمريض والمطلوب السماح لهن بالعمل في لبنان، قوبل طلبهم بالرفض.

لذا فإن الفلسـطينيين يطلقـون علـى الوظـائف التـي يعملـون فيهـا تسـمية "وظـائف سـوداء" فهـم معرضـون 
 .لالبتزاز والطرد وكل أنواع التعسف في غياب إجراءات الحماية اللبنانية لهم

ينطلــق لبنــان مــن مبــدأ أنــه "لــيس بلــد لجــوء"، ويشــدد علــى أن "أونــروا" المســؤولة الوحيــدة عــن الالجئــين 
ـــــي  ــــيس "لجنــــة الحــــوار اللبـــنـــانــ ــــل رئ ــــة مــــن االنعكــــاس  -الفلســــطينيين. ويقل ـــــني" حســــن منيمن الفـــلسطيـ

بنــان وينفــي أن يكــون هنــاك الــدراماتيكي ألزمــة الوكالــة الدوليــة علــى وضــع الالجئــين الفلســطينيين فــي ل
اتجــاه لكــي يحــل لبنــان مكــان "أونــروا" فــي تــولي مســؤولية اللجــوء الفلســطيني إلــى أراضــيه، أو أن تكــون 

 هناك نية لتوطين الفلسطيني في لبنان من هذه البوابة.
ويقـــر منيمنـــة مـــن خـــالل االجتماعـــات المكثفـــة التـــي يجريهـــا مـــع الفصـــائل الفلســـطينية مـــن جهـــة ومـــع 

ن في "أونروا" من جهة ثانية "بوجود ثغرات، على الوكالة أن تعالجها، كمثـل زيـادة موازنـة لبنـان المعنيي
فــي ظــل زيــادة عــدد الالجئــين وارتفــاع كلفــة الفــاتورة الطبيــة فيــه". ويشــير إلــى أن "نصــف موازنــة أونــروا 

 تصرف على نفقات استشفاء الالجئين".
ل مستشفيات تحت غطاء استقبال حاالت مشكوك ويكشف عن حاالت فساد وهدر كانت ترتكب من قب

بأمر استشفائها ما دفع بالوكالة إلى تدبير إشراك الفلسطيني بنسب معينـة فـي طبابتـه والحـد مـن الهـدر 
 من خالل خفض سقف الفاتورة االستشفائية.

حـاالت لكن منيمنـة يشـدد فـي المقابـل علـى "وجـوب إعـادة أونـروا النظـر فـي التغطيـة الطبيـة واإلغاثيـة ل
الفقــر المــدقع وعــدم تطبيــق التقشــف بحقهــا". ويتخــوف مــن أن "أي تراجــع فــي خــدمات أونــروا لالجئــين 
سينعكس على االستقرار اللبناني. وهذا األمر أشدد عليه خالل لقاءاتي مـع المعنيـين فـي الوكالـة تجنبـًا 

 للنقمة التي قد تتحول تطرفًا".
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ول أونروا بإجراءاتها خلق تـوازن فـي موازنتهـا. ونحـن نشـجع ويشير إلى أن "الكل يتفهم هذا األمر وتحا
 على الحوار بين الفلسطينيين والوكالة بمشاركتنا للوصول إلى حل منطقي وعاقل".

صــــحيح أن األزمــــة الحاليــــة وّحــــدت الفصــــائل الفلســــطينية حــــول مطالــــب لصــــيقة بصــــحة الــــرأي العــــام 
ن إمكانـات بعضـها الماليـة تتـيح لهـا ابتكـار أنـواع الفلسطيني الالجئ الـذي يـدين لهـا بـالوالء، وصـحيح أ

جديــدة مــن الحــراك المطلبــي، إال أن التــوجس الفلســطيني مــن إنهــاء عمــل وكالــة "أونــروا" ال يعــدو كونــه 
هروبــــًا إلــــى األمــــام ألن الجميــــع يعــــرف االرتــــدادات السياســــية واألمنيــــة لهــــذه الخطــــوة، علــــى أن تبديــــد 

ك فيها الجميع للتخلص أواًل وأخيرًا من نمط حياة يقول أن القضية الهواجس يحتاج إلى معالجات يتشار 
 "تحيا على اإلعاشة".

 8/2/2016 ،الحياة، لندن

 

 في لبنان لالجئين الفلسطينييناألوضاع االقتصادية واالجتماعية  حول األونروادراسة لـ"األمريكية" و 
قبل نحو ست سنوات أطلقت "الجامعة األمريكية في بيروت" وبالتعاون مع "وكالة : مادونا سمعان

غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين" )األونروا( دراسة حول األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
نان. وقد شّكلت منذ ذلك الوقت أرضّية لمناقشة أي شأن اقتصادي أو لالجئين الفلسطينيين في لب

على الرغم من  أنملةاجتماعي يختّص بهم. ولكن ومنذ ذلك الوقت لم يتقّدم الملف الفلسطيني قيد 
"اإلنجاز" ـ وفق بعض المسؤولين ـ الذي لم يلق له ترجمة على األرض في ما خّص عمل الفلسطينيين 

من قانون الضمان  9من قانون العمل والمادة  59ّواب تعديالت على المادة حين أدخل مجلس الن
. وألغوا من خاللهما مبدأ المعاملة بالمثل في ما يتعّلق بتعويض نهاية 2010االجتماعي في العام 

صابات العمل، كما أسفرت التعديالت عن إلغاء رسوم تصاريح العمل للذين ولدوا في لبنان.  الخدمة وا 
من الفلسطينيين قد حصلوا على عقد عمل رسمّي ومسّجل لدى  %3.3تبّين أن أقل من  ومع ذلك

 الكاتب بالعدل، يمّكنهم من تقديم طلب للحصول على تصريح عمل للمحافظة على حقوقهم المكتسبة.
وأمس أطلقت الجامعة بالتعاون مع الوكالة دراسة جديدة حول واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

ألفًا، مع ارتفاع  280ألفًا و 260، وهي تتراوح بين 2010نت فيها أن أعدادهم لم تتبّدل منذ العام بره
منهم داخل المخيمات، بينما تستقبل منطقتا صيدا وصور الحّصة  %63ضئيل ال ُيذكر. يعيش 

 فلسطيني قادم من سورية. 42,284، وُيضاف إليهم %52األكبر منهم أي 
 

 اجع والتعليم إلى ارتفاعالفقر المدقع إلى تر 
بدا الفتًا من خالل الدراسة، أن معّدالت الفقر المدقع لدى الفلسطينيين انخفضت إلى النصف، أي من 

. في حين بقيت معّدالت الفقر العام هي نفسها، أي 2015في  %3.1إلى  2010في العام  6.6%
دوالرًا في الشهر،  190غ حوالي . وظهر أن متوسط إنفاق الفرد من الالجئين الفلسطينيين يبل65%
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دوالرًا في الشهر لآلتين من سورية، أي نحو نصف متوسط إنفاق الفرد اللبناني شهريًا  140ونحو 
 دوالرًا. 429والذي يبلغ 

من جهة أخرى، برهنت الدراسة أن معّدل التحاق الفلسطينيين في المرحلة االبتدائية مرتفع جدًا ويصل 
 ، ليصبح %10معّدل التحاقهم بالمرحلة الثانوية بنحو . كما ارتفع %97.2إلى 

 %35.8في المرحلة االبتدائية و %88. أما اآلتون من سورية، فنسبة التحاقهم بالمدارس فتبلغ 61.2%
 في الثانوية.

في  %23.2إلى  2010في العام  %8تقابل األرقام اإليجابية، أرقام خطرة، كارتفاع معّدل البطالة من 
. بينما يجد أكثر من نصف القادمين من سورية أنفسهم من دون عمل، بنسبة بطالة تصل 2015العام 
من األسر يعاني فرد واحد على األقل من مرض  %81.3. إلى ذلك تبّين أنه ضمن %52.5إلى 

 منها يعاني فرد واحد على األقل من مرض حاد. %63مزمن. وفي 
منهم ضمن أسر تعاني من انعدام  %27ذائيًا، إذ يعيش ومن األرقام المقلقة أيضًا، معاناة األطفال غ

من مجمل الفلسطينيين القادمين من سورية من انعدام األمن  %63الغذائي الشديد. بينما يعاني  األمن
 للمقيمين منهم أصاًل في لبنان. %24الغذائي الحاد، بالمقارنة مع 

شون في ظروف سكنية صعبة ومكتظة فقط من الفلسطينيين المقيمين يعي %9واعتبرت الدراسة أن 
للقادمين من سورية. ويعني الباحثون في الظروف الصعبة، األمور التي  %46جدًا، بالمقارنة مع 

 السّيئة وغيرها. واإلضاءةوتسّرب المياه  التهويةتفوق خطورة عن الرطوبة وسوء 
فقات(، يتبّين أن ربع الالجئين لكّن من خالل مؤشر الفقر المتعدد األبعاد )يشمل التعليم والعمل والن

 من القادمين من سورية ضمن هذا التصنيف. %64الفلسطينيين في لبنان هم فقراء، بينما يصّنف 
يذكر أن الدراسة ُأطلقت أمس في كلية إدارة األعمال في "الجامعة األمريكية في بيروت" بحضور 

"األونروا" في لبنان ماتياس شمالي المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ ومدير 
والسفير الفلسطيني أشرف دبور ورئيس "لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني" الدكتور حسن منيمنة وُمعّد 

 الدراسة الدكتور جاد شعبان.
 4/6/2016السفير، بيروت، 

 

 عائلة الجئة في غزة 11,460 نحوتقرير أممي: استمرار تحويل الدفعات المالية ل
فّصل تقرير لمنظمة "األونروا"، اليوم االثنين، وباألرقام، آخر مستجدات اإليواء في قطاع غزة، : غزة

غزة، من أجل إصالح عائلة الجئة في  11,460باإلشارة إلى استمرار تحويل الدفعات المالية لحوالي 
 .2014مساكنهم، التي تضررت في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
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 أسبوعوأنهت "األونروا"، وفق تقرير لها، جاء ضمن تقرير " تقرير الوضع الطارئ في غزة"، خالل 
يًا حوالي عائلة إلعادة بناء مساكنهم المدمرة بشكل كلي، وحال 19إعداد التقرير، الدفعات المالية لـ 

 عائلة تتلقى دفعات مالية إلعادة بناء مساكنهم المدمرة كليًا. 1,000
، ومنذ البدء في استجابتها 2016يوليو  20وقّدم التقرير نظرة عامة على الدفعات، مبينًا أنه حتى 

يون مل 196.9" بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمة األونروا، قامت "2014الطارئة لحاجة اإليواء لعام 
دوالر، وذلك ال يشمل نفقات دعم البرامج، ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت مساكنهم 

 .2014لألضرار والدمار خالل صراع صيف عام 
مسكنًا متضررًا لالجئين الفلسطينيين جراء الصراع في عام  142,071ووّثق تقييم "األونروا" للمساكن 

منزل أضرار بالغة جدًا،  3,700ومنزاًل أضرارًا بالغة،  5,417و مدمرة كليًا، 9,117، ُصنف منهم 2014
 بأضرار خفيفة. 123,837و

 20وفيما يخص الدفعات النقدية التي تمت والدفعات النقدية المستمرة، جاء في التقرير أنه حتى تاريخ 
ة من أجل إجراء عائلة فلسطينية الجئ 67,000، أنهت "األونروا" الدفعات المالية ألكثر من 2016يوليو 

عائلة من فئة أصحاب المساكن المدمرة  3,254أعمال إصالحات خفيفة لمساكنهم، وقدمت دفعات لـ 
عائلة من المدمرة مساكنهم بشكل بالغ جدًا،  13بشكل بالغ، وقدمت دفعات للقيام بأعمال إصالحات لـ 

 عائلة إلعادة بناء مساكنها المدمرة كليًا. 179ولـ 
( للعائالت المستحقة TSCAار "األونروا" في تقديم المساعدات النقدية المؤقتة لإليواء )ونوه إلى استمر 

عائلة مستحقة الدفعة األولى  8,500، وقد استلمت حوالي 2014والتي ما زالت نازحة بسبب صراع عام 
 .2016م عائلة الدفعة الثانية من بدل اإليجار لعا 6,800، واستلم حوالي 2016من بدل اإليجار لعام 

 9,000( لحوالي TSCAدفعت "األونروا" المساعدات النقدية المؤقتة لإليواء ) 2015وبين أنه في عام 
عائلة  13,250، كما استلمت 2015عائلة الجئة مستحقة عن الفترة من سبتمبر وحتى وديسمبر 

 مساعدات دفعات بدل اإليجار.
دة اإلعمار، أورد التقرير أنه تمكنت "األونروا" من إعا –وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية واالحتياجات 

مسكن مدمر بشكل كلي، إال أن التمويل في الوقت الراهن ليس  2,000تأمين التمويل إلعادة إعمار 
العائق األكبر إلعادة إعمار المساكن، بل مسألة ومتطلبات التوثيق المعقدة والمتعلقة بإثبات ملكية 

تمام تصاميم البناء، حيث يقترن ذلك باستهداف األرض والحصول على تراخيص ا لبناء من البلدية وا 
 "األونروا" لألكثر ضعفًا.

وبالنسبة لمسألة إعادة اإلعمار، تحدد "األونروا" األولوية للعائالت بناًء على حالة الفقر )وهو مؤشر 
ف الفاعلين اآلخرين جيد يشير إلى حالة الضعف/الفقر في هذا السياق( والعائالت الكبيرة، وهذا بخال

 في مسألة إعادة إعمار غزة.
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ومن أجل تخفيف آثار هذه الحواجز، يساعد مهندسي "األونروا" العائالت المستحقة في تجميع التوثيق 
المطلوب، ومع وجود زخم وزيادة متوقعة في إعادة اإلعمار خالل األشهر القادمة، فإن التمويل 

 ي المستقبل القريب والمتوسط.سيكون مجددًا العامل الرئيسي وذلك ف
عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة إعمار  6,303، استحقت 2016يوليو  20وحسب التقرير، فإنه حتى 

 مليون دوالر. 283.6مساكنها المدمرة كليًا. وأن التكلفة اإلجمالية إلعادة بناء مساكنهم تقدر بحوالي 
ات مساعدات بدل اإليجار، بين التقرير أنه حتى دفع – واالحتياجاتوبخصوص الفجوات التمويلية 

 2014عائلة الجئة والذين ما زالوا نازحين بسبب صراع عام  1,700، لم تستلم حوالي 2016يوليو  20
. وقد اشتملت 2016( لتغطية الربع الثاني من عام TSCAالمساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة )

مليون دوالر لبرنامج  23.3على مبلغ  2016سطينية المحتلة لعام خطة النداء الطارئ في األراضي الفل
 .2014المساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة لتغطية قضايا وحاالت الطوارئ من صراع عام 

أعمال اإلصالحات، وبالنسبة لعمليات إصالح  – واالحتياجاتوفيما يتعلق بالفجوات التمويلية 
خفيفة، أضرار بالغة وأضرار بالغة جدًا(، فحسب التقرير فإن المعيق األضرار لجميع الفئات )أضرار 

ذا بقيت الظروف الحالية، بما يشمل دخول كميات  الرئيسي إلكمال اإلصالحات هو التمويل، وا 
مناسبة من مواد البناء إلى قطاع غزة، فإن "األونروا" تقّدر أن عملية اإلصالحات من الممكن إكمالها 

 تاريخ استالم التمويل الكافي. خالل ستة أشهر من
عائلة الجئة لم تستلم أي  60,150، فإن أكثر من 2016يوليو  20وأشار التقرير األممي إلى انه حتى 

دفعات من أجل إجراء أعمال إصالح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف )التكلفة التقديرية اإلجمالية 
تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء عائلة لم  3,192مليون دوالر(. وأن  67.9لإلصالحات 

 28.7اإلصالحات لمساكنها المتضررة بأضرار بالغة جدًا )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات 
 مليون دوالر(.

عائالت لم تتسلم أيضًا الدفعات المالية من أجل البدء والقيام  1,109وبين انه حتى ذات التاريخ، فإن 
مليون  9.9ضررة بشكل بالغ )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإلصالحات بإصالحات لمساكنها المت

عائلة تعرضت منازلها  56,900دوالر(، ومن خارج ذلك، قامت "األونروا" بتجهيز أوراق أكثر من 
لألضرار، ومن الممكن أن تستلم تلك العائالت الدفعات النقدية )الدفعة النقدية األولى والثانية( الالزمة 

 في حال توفر األموال. لإلصالح
 25/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 من صنوف البؤس عاماً  69.. الفلسطينيةالمخّيمات 
، تقف شواهد 1948عام مخيمًا فلسطينيًا زرعت أوتادها  64ال يزال : أحمد المصري -بيروت / غزة 

حية على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، ورمزًا ألوجه المعاناة التي بدأت باقتالع االحتالل 
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من الشعب الفلسطيني من أرضه، وقد تدحرجت السنون راسمة كل عام  %57اإلسرائيلي أكثر من 
 واقعًا أسوأ من سابقه.

ني في لندن، علي هويدي، إن المخيمات الفلسطينية على يقول المنسق اإلقليمي لمركز العودة الفلسطي
طول وجودها وانتشارها في الدول العربية أو دول الطوق من حول فلسطين في ذكرى النكبة 

 الفلسطينية "تعيش حالة سيئة للغاية على المستوى اإلنساني والحياتي والسياسي بشكل عام".
شهد تراجعًا حادًا في إرفادها بالخدمات على ويضيف هويدي لـ"فلسطين"، أن حالة المخيمات ت

المستوى اإلغاثي والصحي والتربوي واالقتصادي، وهو ما انعكس بشكل سلبي جدًا على حياة 
 الالجئين بصورة مباشرة.

ويشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في المخيمات، ونسب الفقر كذلك، والضغط المستمر على سكانها 
ا حفروه في دة، ويعيشوا حالة من التشريد والتهجير الجديد بعيدا عمّ "حتى ينسى سكانها حق العو 

 وجدانهم أن فلسطين هي الوجهة األساسية".
ويلفت هويدي إلى أن من آثار حالة الضغط التي عاشتها المخيمات في السنوات األخيرة ما تمت مشاهدته 

ألف  300ألف الجئ، و 38أصل آالف من  6حيث لم يتبق من الجئيها سوى  2003في العراق منذ عام 
 الفلسطينيين. ةألف الجئ في لبنان، وهجرة ما يوازي نصف الجئي سوري 480الجئ من أصل 

ويشدد على أن "الحالة القاسية" التي تستهدف المخيمات يراد منها بشكل واضح "تفتيت الكتلة البشرية 
نهاء الفلسطينية" الالجئة، وبعثرتها في بلدان بعيدة عن فلسطين الت اريخية، خدمة ألجندة إسرائيلية، وا 

 القرارات الدولية الخاصة بحق العودة.
ويتفق مسؤول ملف الالجئين في حركة حماس بلبنان ياسر علي، مع هويدي، واصفًا الحديث عن 

عاما من النكبة الفلسطينية بـ"الحديث الُمر"، إذ إن هذه المخيمات بمن  69واقع المخيمات بعد مرور 
 من الجئين تعرضت لنكبات ومحن متتالية.يقطنها 

ويلفت علي لـ"فلسطين"، إلى أن الالجئين عانوا وال يزالون من ضغط وحرمان على مختلف األصعدة 
االقتصادية واألمنية والسياسية والحياتية، فيما حملت السنوات األخيرة مزيدا من إلقاء هذه الضغوط 

 على كاهل المخيمات وسكانها الالجئين.
تقد المسؤول في "حماس" أن الواقع البائس ُيرسم على صعيد المخيمات في لبنان التي انتزعت فيها ويع

أبسط الحقوق اإلنسانية لالجئين كأن يتمكن الالجئ من بناء منزل أو شراء آخر، أو حتى أن يعمل، 
البنى  مهنة هو محروم منها، أو أن يسافر دون معاناة ومقت، إلى جانب تهالك 72حيث إن هناك 

وتظهر دراسة للجامعة األمريكية في بيروت بالتعاون مع األونروا حول الوضع االقتصادي  التحتية.
من  %74، فيما يرزح %65واالجتماعي لالجئين الفلسطينيين بلبنان، أن معدالت الفقر بينهم بلغت 

 فئة شباب هؤالء الالجئين تحت خط الفقر.
 14/5/2017، فلسطين أون الين

 



 مقاالتالتقارير و ال _____________________________________________________________

 231       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 ات الفلسطينية في األردن.. ظروف اقتصادية واجتماعية صعبةالمخيم
يبلغ عدد المخيمات المعترف بها من مجموع المخيمات المتواجدة على األراضي األردنية عشرة 

، في حين أنشئت الستة 1948أربعة منها بعد حرب عام  مخيمات من أصل ثالثة عشر مخيمًا، أنشئ
، إضافة إلى ثالثة مخيمات غير رسمية تقع في محافظات عمان والزرقاء 1967الباقية بعد حرب عام 

ومادبا، وتشرف عليها الحكومة األردنية. ويعيش سكان المخيمات الثالثة غير الرسمية في ظروف 
لمخيمات التي تشرف عليها األونروا. ويشكل مجموع هذه اجتماعية واقتصادية مشابهة لباقي ا

من مجموع الالجئين الفلسطينيين في األردن وهذا يعني وجود  %65المخيمات الثالثة عشر ما نسبته 
 الجئين فلسطينيين خارج هذه المخيمات. 

ن لدى مليون الجئ فلسطيني مسجلي 2.1آخر اإلحصائيات تتحدث عن أنه يقيم في المملكة أكثر من 
ألف منهم ضمن عشرة مخيمات رسمية وثالثة أخرى  350وكالة الغوث الدولية )األونروا(، يعيش نحو 

 غير رسمية، تحت وطأة ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
 15/5/2017الدستور، عّمان، 

 

 في سورية.. مأساة الداخل وغياب الحقوق في الجوار الفلسطينيونالالجئون تقرير: 
الالجئون الفلسطينيون في سورية، كما الالجئون الفلسطينيون في لبنان واألردن والضفة : محمود العلي

ينيين )األونروا( الغربية وقطاع غزة، تحت وصاية وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسط
. وقد بينت الوكالة 1949في ديسمبر/ كانون األول  302التي أسست بموجب قرار مجلس األمن رقم 

يستمر بوحشية وضراوة متزايدة، فيما أن الجهود الساعية إلى  2017أن النزاع في سورية خالل العام 
ماليين  4,8اآلن ما يزيد على  التوصل إلى حل سياسي لم تحقق النجاح المنتظر. وحسب الوكالة، يوجد

ماليين  6,5شخص سوري مسجلين الجئين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وقرابة 
شخص مهجرين داخل البلد، ما يجعل هذا الوضع يمثل أكبر أزمة تهجير في العالم. وفي خضم هذا 

سطينيون من بين أشد المتضّررين، فمن العدد غير المعقول من إراقة الدماء والدمار، يعد الالجئون الفل
الجئ فلسطيني مسجلين لدى "أونروا" في سورية، اضطر حوالي أربعمائة ألف للنزوح  560,000بين 

لى أبعد من  120,000عن مساكنهم، وما يزيد على  نزحوا عن البلد إلى لبنان واألردن ومصر، وا 
ي من ضمن النازحين داخل سورية، فيما الجئ فلسطين 280,000ذلك، بما يشمل أوروبا. وال يزال 

عالقون في مناطق محاصرة، ويصعب الوصول إليها، بما في ذلك مناطق القتال في اليرموك  43,000
 وخان الشيح. 

 

 في مخيمات سورية 
 %95ويظهر بوضوح أن الجئي فلسطين هم من بين األكثر تضّررا جراء النزاع، حيث إن أكثر من 

بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية مستدامة. وبالتالي، فإن  (430,000ي سورية )من الذين ال يزالون ف
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لم تقتصر تأثيراتها على الشعب السوري ومقوماته الوطنية،  2011األزمة السورية التي بدأت عام 
فمسار األزمة، والذي أخذ طابعا عنفيًا من مختلف أطراف النزاع لم يستثن الالجئين الفلسطينيين من 

 ، على الرغم من السعي الحثيث، لدى غالبية األطراف تداعياته
الجئ فلسطيني مسجلين لدى "أونروا" في سورية، اضطر حوالي أربعمائة ألف  560,000"من بين 

للنزوح عن مساكنهم" الفلسطينية على المستوى الشعبي، إلى عدم االنجرار واالنغماس في الصراع 
من مجموعة "عائدون في سورية"، للنأي  2013عمل عليه عام الدائر هناك، وقد تمثل في نداءٍّ جرى ال

بالفلسطينيين عن مسارات الصراع هناك، إثر عقد ندوة في بيروت، شاركت فيها فصائل العمل 
الوطني الفلسطيني، و"األونروا" ونشطاء من الجمعيات األهلية، والهيئة العامة لالجئين العرب في 

لك المحاولة في لجم آليات الصراع عن االمتداد إلى المخيمات، سورية. غير أنه لألسف، لم تنجح ت
كما أن الحالة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية تؤشر إلى مخاطر فعلية، تتناول الرمز الوجودي 
لالجئين الفلسطينيين وللمخيمات. ومن أشكال المخاطر إفراغ أكثر المخيمات وتدميرها، حيث أظهرت 

 ما يلي:  2015-2014المخيمات، والتي نشرت عام المعلومات المتعلقة ب
من  %90ألف الجئ. نزوح  200من سكان مخيم اليرموك الذي كان يبلغ سكانه نحو  %75نزوج 

من قاطني تجمع  %95ألف الجئ. نزوح  30 حواليأبناء مخيم السبينة، الذي كان يقطن فيه 
 ألف إنسان.  40الحسينية الذي كان فيه حوالي 

ألف شخص. مخيم درعا،  20 حواليمن سكان مخيم خان الشيح البالغ عدد سكانه  %50 يحوالنزوح 
آالف شخص.  10من سكانه البالغ عددهم  %95كان من أول المخيمات التي استهدفت، حيث نزح 

مخيم حندرات، جرفته الحرب بالكامل، ونزح خمسة آالف من قاطنيه إلى مناطق أخرى. مخيم الرمل 
آالف على مغادرته، هربا من القصف الذي استهدف المخيم،  10آالف و 5جبر ما بين في الالذقية، أ

أو بطلب من السلطات السورية. وحسب تقرير لمركز الزيتونة في بيروت، فإن "أونروا" ذكرت في 
 ألفا.  233أن النازحين داخليا بلغوا أكثر من  2015العام 

( حماة 4,500( الالذقية )6,450( حمص )6,600) ( حلب13,100ألف( درعا ) 200والتوزيع: دمشق )
 (. 233,700(. المجموع )3,500)
 

 في األردن 
ضافة إلى حالة الالجئين الصعبة في الداخل السوري، أظهر مسار األحداث أيضًا أن الجئين  وا 
فلسطينيين عديدين من سورية في لبنان واألردن يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، ومهمّشة 

وضعهم القانوني غير الواضح، فمنذ بداية األزمة استقبلت المملكة األردنية الهاشمية بسبب 
)واستضافت( مئات آالف النازحين بسبب النزاع، بما في ذلك اآلالف من الالجئين الفلسطينيين من 

لى سورية. وما زال الفلسطينيون الذين يريدون مغادرة سورية بحاجة إلى إذن من الحكومة السورية. وع
الرغم من أن "أونروا" ذكرت أنه جرى تخفيف تلك اإلجراءات، فحسب شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، 
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فقد أخبرت روان ناصر التي تعمل في منظمة غير حكومية، أنه قد طلب من الناس إيداع مبالغ مالية 
يم خدمات جنسية كبيرة للحصول على إذن المغادرة من الحكومة السورية، أو أنهم أجبروا على تقد

لمسؤولي الحدود للمغادرة. وقد واجه الالجئون الفلسطينيون إلى األردن معاملة غير متالئمة مع حالة 
اللجوء التي واجهها أقرانهم من السوريين، حيث جرى عزلهم عن السوريين، وطبقت عليهم قوانين لم 

ي كفالة لالجئ الفلسطيني القادم تطبق على السوريين، فحرم الفلسطينيون من إجراء المواطن األردن
من سورية، فيما سمح للسوري بذلك، كما وهّددوا بإعادتهم إلى سورية. وقد جرى ضبط وجود 
الفلسطينيين في األردن في مخيم محاذٍّ للحدود السورية في منشأة تشبه مساكن الطالب، يطلق عليها 

مح لهم بالتنقل إلى مناطق أخرى في كيلومترًا شمال عّمان(، حيث ال يس 90اسم "سايبر سيتي"، )
مترًا عن المبنى، علمًا أن المخيم يبعد  30األردن. وقال فلسطينيون إنه لم ُيسمح لهم بالتنقل أبعد من 

 كيلومترًا عن وسط مدينة الرمثا، وال تتوفر خدمات النقل العام له.  12نحو 
ة مع حالة اللجوء التي واجهها أقرانهم من "واجه الالجئون الفلسطينيون إلى األردن معاملة غير متالئم

 السوريين، حيث جرى عزلهم عن السوريين، وطبقت عليهم قوانين لم تطبق على السوريين"
وحسب شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين(، فإن غالبية من هم في المخيم هم من األردنيين الفلسطينيين 

سياسة عدم السماح بدخول  2013دن في العام الذين تم سحب جنسيتهم منذ سنوات. وقد اعتمد األر 
الالجئين الفلسطينيين من سورية، ما أثر على معدل الوافدين. وحسب البيانات المتوفرة في نهاية 

، بلغ مجموع الالجئين الفلسطينيين من سورية المسجلين في األردن 2016أكتوبر/ تشرين األول 
مات المتاحة لالجئين اآلخرين غير الفلسطينيين من فردًا. وال يتاح لهم الوصول إلى الخد 16,779

سورية مثل المقّدمة من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي، وغير ذلك 
من مقدمي مثل هذه المساعدات. ويتم تقديم المساعدات المتوفرة لهم عبر "األونروا" باعتبارها طرفا 

وال توازي المساعدات التي تقدم للسوريين، ال في األردن وال في لبنان.  رئيسيا مسؤوال عن إغاثتهم،
وفي هذا السياق، وعدت سفيرة أمريكا في األمم المتحدة، نيكي هايلي، عندما زارت مخيم الزعتري 

، بمزيدٍّ من الدعم والحماية لالجئين السوريين، 2017مايو/ أيار  22لالجئين السوريين في األردن في 
بزيارة مخيم الالجئين الفلسطينيين. عالوة على ذلك، يواجه الالجئون الفلسطينيون من سورية  ولم تقم

عددًا ضخمًا من القيود على الحماية، بما في ذلك غياب الصفة القانونية، وصعوبات في الحصول 
خطر على اإلقامة القانونية أو المحافظة عليها، ومحدودية حرية الحركة في بعض الحاالت، ووجود 

حقيقي جدًا باإلعادة القسرية للذين دخلوا بطريقة غير منتظمة، وتحد هذه العوامل من وصول الالجئين 
 الفلسطينيين من سورية إلى فرص العمل والخدمات العامة. 

 

 في لبنان 
، 2013ألفا عام  79,341أما الالجئون إلى لبنان من فلسطينيي سورية الذين وصل عددهم إلى 

تهم في المخيمات الفلسطينية، ومعظم الفلسطينيين الفارين من سورية إلى لبنان، ذهبوا وتوزعت غالبي
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إلى أحد مخيمات الالجئين الفلسطينيين االثني عشر، لكن المخيمات في بيروت تضم أحياء فقيرة 
مزدحمة بالسكان. وفي البداية، من الناحية الرسمية، وبخالف السوريين الذين يمكنهم دخول لبنان 

حرية مدة تصل إلى ستة أشهر، يحصل الفلسطينيون على إذن إقامة أسبوعا. وبمجرد أن تنتهي ب
دوالرا( كل شهر لتجديد تلك اإلقامة.  33ليرة لبناني ) 50,000صالحية هذه اإلقامة على كل فرد دفع 

، 2014اربيد أن استمرار النزاع في سورية والهجرة منها أديا إلى وضع ملتبس وصعب، فمنذ مايو/ أي
واجه الفاّرون منهم إلى لبنان قيودًا مشّددة، تحد من قدرتهم على دخول األراضي اللبنانية بصورة 
قانونية. كما يواجه الذين دخلوا لبنان تهديداتٍّ بسبب صفتهم القانونية غير المستقرة، حيث اعتبروا 

راءات التسجيل المدني كأنهم زوار، وليسوا الجئين، وال سيما من حيث الوصول المحدود إلى إج
الضرورية، والتي تتضمن، مثال، دفع تكاليف ورسوم عالية، وضرورة أن تقوم األسرة بتبليغ السلطات. 
عالوة على ذلك، عندما تمنح تصاريح اإلقامة، كثيرًا ما تكون سارية لعدد قليل من األشهر. وبالتالي، 

 الخدمات المختلفة وحرية الحركة.  يؤدي عدم وضوح صفتهم القانونية إلى صعوبة الوصول إلى
أن  2015وأظهر استبياٌن أجرته مؤسسة تطوير بين الالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان عام 

من الالجئين صار وجودهم غير قانوني، أي أن إقاماتهم انتهى مفعولها، وال يعرفون في  %98نحو 
لية التجديد. وبالتالي، يعانون من عدم حرية ظل غياب سياسة لبنانية محّددة تجاههم كيف ستجري آ

التنقل، ما يعّرض بعضهم للتوقيف من األجهزة األمنية، ثم يفرج عنهم بعد التوقيع على ضرورة تجديد 
إقاماتهم. وحسب التقرير نفسه، تحتل مشكلة اإليواء أولوية احتياجاتهم، فمعظمهم يعيش في منازل 

استطاع الحصول على شقق لإليجار، فإنه يئن تحت وطأة  غير صالحة للسكن أو في تجمعات. ومن
غالء اإليجارات. كما ويشكون من ضآلة المساعدات الغذائية المقدمة لهم وسوء نوعيتها. كما ويحتل 
مطلب تأمين فرص العمل أحد احتياجاتهم، مع أن من يحظى منهم بفرصة عمل ُتمارس عليه شّتى 

، ما عادت السلطات اللبنانية تسمح 2014اعي. ومنذ مايو/ أيار أنواع االستغالل االقتصادي واالجتم
 بدخول الالجئين 

"األكثر إلحاحًا لدى الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية هو السفر، ألنهم يرون أن ال مستقبل 
لهم في لبنان، وال إمكانية للعودة إلى سورية التي يبدو أن أحداثها ستكون مديدة" الفلسطينيين 
المسجلين في سورية، إال إذا كانت في حوزتهم الوثائق الطلوبة للسفر إلى بلد ثالث، وحّددت مدَة 
إقامتهم في لبنان بفترة أقصاها تسع ساعات. وبالتالي، فإن سوء أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية 

ًا أساسّيًا، وعدم إمكانية العودة إلى أماكن سكنهم األصلية في سورية يجعل السفر يشّكل احتياج
 وينظرون إلى وجودهم في لبنان باعتباره لحظة انتظار لالنتقال إلى مكان آخر. ولذا، فإن المطلب 

األكثر إلحاحًا لدى الالجئين الفلسطينيين القادمين من سورية هو السفر، ألنهم يرون أن ال مستقبل 
ها ستكون مديدة. وبسبب عدم وجود لهم في لبنان، وال إمكانية للعودة إلى سورية التي يبدو أن أحداث

تجديد آلي لإلقامة، فإن أحد أهم احتياجاتهم تجديد إقاماتهم القانونية. وقد دفعت هذه الوضعية القائم 



 مقاالتالتقارير و ال _____________________________________________________________

 235       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

بأعمال مدير شؤون "األونروا" في لبنان، روجر ديفيز، حينها للقول إن "هناك تمييزا واضحا بين 
وبسبب األوضاع القاسية التي عاشها الالجئون  الفلسطينيين والسوريين القادمين من سورية".

الفلسطينيون من سورية إلى لبنان، عمد أكثرهم للهجرة إلى الخارج عبر الوسائل المتاحة وأكثرها بشكل 
في  31,000غير شرعي. ولذا، انخفض عدد الالجئين الفلسطينيين من القادمين من سورية إلى 

 وكالة أونروا. ، حسب أحدث إحصائيات ل2017منتصف العام 
، أعفي فيه 2017والالفت أن المدير العام لألمن العام اللبناني أصدر قرارا في أغسطس/ آب 

الفلسطينيون الذين لم يعمدوا إلى تجديد إقامتهم من الرسوم المطلوبة، في مقابل حضورهم وتجديد 
لى ارتباطه بالعمل الميداني إقامتهم في مراكز األمن العام. ويعيد مختصون دوافع هذا القرار المؤقت إ

الذي يهدف إلى الوصول إلى التعداد العام لالجئين الفلسطينيين في لبنان، والذي بدأت بإجرائه لجنة 
الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الحكومة؛ وهو يهدف إلى معرفة العدد الفعلي للفلسطينيين 

ي التجمعات، وبمختلف تصنيفاتهم، ومن بينهم المقيمين في لبنان، أكانوا في المخيمات أم ف
، والفلسطينيون فاقدو األوراق الثبوتيه، وفلسطينيو سورية، 1948الفلسطينيون الالجئون إلى لبنان منذ 

 وفلسطينيو غزة وغيرهم. 
وفي المحصلة، من أهم تداعيات األزمة في سورية، ما حل بالمخيمات الفلسطينية من تهجير ودمار. 

ن الفلسطينيين ال يحظون بالمميزات نفسها التي ينالها أقرانهم من السوريين في حاالت واألنكى أ
اللجوء إلى الخارج. ولذا، فان الالجئين الباقين في سورية، كما الفارون منها إلى لبنان واألردن 

لرئاسة وغيرهما، بمن فيهم الذين نزحوا إلى مصر، وعددهم حوالي ستة آالف في العام الذي تولى فيه ا
محمد مرسي يعيشون أزمة غير مسبوقة، وفي موقف صعب ومعقد، وال ينسجم مع مترتبات الحماية 

 الدولية واإلنسانية التي توفر لغيرهم من الالجئين.
 2/10/2017، العربي الجديد، لندن

 

 الالجئون الفلسطينيون في لبنان.. وتساؤالت عن انحسار أعدادهم
نبيل سنونو: بعد الكشف عن نتائج التعداد األول من نوعه لالجئين الفلسطينيين في  -بيروت / غزة 

عاما، تجددت المطالبات بتوفير "العيش الكريم" لهم، والتأكيدات على أنهم  70لبنان، منذ نحو 
 رهم في فلسطين المحتلة."ضيوف" إلى حين عودتهم لديا

الذي تشارك في إنجازه إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي لإلحصاء -وكان التعداد 
أظهر أن عدد الالجئين الفلسطينيين في  -الفلسطيني وبإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

 .فرداً  174,422المخيمات والتجمعات السكانية بلغ 
منظمة ثابت لحق العودة، سامي حمود، أن اإلحصاء لم يغطِّ كافة الالجئين، متوقعا أنه ويرى مدير 

 ربما لم يتم الوصول ألعداد كبيرة من العائالت من خالله.
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ويضيف لصحيفة "فلسطين": "بالتالي الرقم )الفارق بأعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان( متغير، 
 إلى فارق بين سجالت األونروا وبين نتائج اإلحصاء األخير. وهو رقم نعتبره غير دقيق"، مشيرا

وُيرجع حمود الفارق في عدد الالجئين كما ظهر في اإلحصاء الرسمي، إلى أن واقع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان ليس كحال الالجئين في غزة أو الضفة على سبيل المثال، من حيث التعاطي 

 م" وتوفير الحقوق المدنية واإلنسانية.معهم بطريقة تأمين "العيش الكري
ويبيَّن أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان محرومون من حقي العمل والتملك، مما أسهم بشكل كبير 
في إضعاف واقعهم، ودفعهم إلى البحث عن فرص عمل وحياة كريمة خارج لبنان، بالتالي زادت نسبة 

 ئالت من المخيمات، وفق حمود.الهجرات سواء الفردية أم الجماعية لبعض العا
ويرى أن العامل الثاني يتمثل باألوضاع األمنية في لبنان، حيث شهد العديد من الحروب سواء تلك 

 التي شنتها إسرائيل أو الحروب األهلية، مما أسهم في إنقاص أعداد الالجئين الفلسطينيين.
الجئين، خصوصا أنهم يعتمدون بشكل ولفت إلى أن العامل الثالث يتمثل بسياسة األونروا تجاه ال

 رئيس على خدمات األونروا، وهؤالء ال يتلقون أي خدمات من الدولة اللبنانية.
ويقول حمود، إن بعض الجهات اللبنانية التي عارضت فكرة منح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم 

يسمى "التوطين" الذي المدنية واإلنسانية كانت تتذرع بأن ذلك سيتيح لبعض القوى فرض موضوع ما 
يرفضه الالجئون الفلسطينيون بشكل قطعي، كما كانت تدعي بأن ازدياد عدد الالجئين الفلسطينيين 

 إلى نصف مليون سيؤدي إلى اختالل في الوضع الديمغرافي في لبنان؛ على حد زعمها.
ي خدماتها، ويؤكد حمود ضرورة أال توظف "أونروا" نتائج اإلحصاء لصالح مشروع تقليص جديد ف

مضيفًا "كذلك ال نريد من بعض الدول العربية أو الغربية أن تستخدم هذه اإلحصائية )سياسيا( لفرض 
 مشاريع جديدة".

كما يؤكد أن قضية الالجئين الفلسطينيين تتعلق باحتالل أرض فلسطين، وأنه ما دام هذا االحتالل 
كانت عربية أو دولية أو فلسطينية ال  جاثما فإن قضية الالجئين باقية، مشددا على أن أي جهة

 تستطيع شطب حق العودة.
 24/12/2017فلسطين أون الين، 

 

 جاهزة؟ األونرواالخطة "ب" بعد إلغاء تقرير: 
غاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ظهر المفوض العام لـ"وكالة األمم المتحدة إل: أسماء عواد -عمان 

في الشرق األدنى" )األونروا(، بيير كرينبول، في فيديو تم بثه في الحادي عشر من الشهر الجاري، 
وهو يقف أمام مركز صحي تابع للوكالة في القدس المحتلة. كرينبول، الذي قرأ بيانًا ابتدأه بالحديث 

ي منطقة الشرق األوسط، في إشارة إلى تبعات إعالن عن ارتفاع مستوى التوتر والقلق مرة أخرى ف
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، القدس "عاصمة إلسرائيل"، وّجه خطابه إلى "الجئي فلسطين"، 
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مطمئنًا إياهم إلى أن "األونروا أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على حماية حقوقهم وتلبية 
 احتياجاتهم".

ى موقع "األونروا" اإللكتروني، يشير إلى الظروف المالية الصعبة التي والبيان، الذي يمكن قراءته عل
. وبينما لم 2017مليون دوالر "للمدة المتبقية من هذا العام"، أي  49تمر بها مع وجود عجز يقّدر بـ 

يشر إلى أي عجز سابق، بدا غريبًا الحديث عن العام الجاري حصرًا، من دون اإلشارة إلى العام 
المفترض أنه أكثر صعوبة، وخاصة وسط تهديدات واشنطن لمجمل مؤسسات األمم ذي من الالمقبل 

المتحدة، وكون "األونروا" أول المستهدفين في أي عقوبات أمريكية بحق الفلسطينيين. لندقق في ما 
ربية قاله كرينبول أكثر: "إنني أعلن اليوم أن خدمات األونروا ــ هنا في القدس الشرقية، وفي الضفة الغ

 "!2017وقطاع غزة واألردن وسورية ولبنان ــ سوف تستمر دون انقطاع في عام 
أيضًا، أوضح الرجل "بكل شفافية" أنه مدرك لـ"المخاوف العميقة لدى الالجئين وموظفي األونروا حيال 
ه تعّطل خدماتها"، كما نّوه بوصف األمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام دور وكالة الغوث بأن

"ال غنى عنه"، ثم ينتهي البيان المقتضب بنفي أن يكون وقوف الوكالة إلى جانب الالجئين عماًل 
 خيريًا، بل "خدمات نابعة من االحترام لهم ولحقوقهم".

لكن، لماذا يظهر كرينبول كأنه يدافع عن وجود الوكالة التي تمر كما تقول بمأزق مالي يستدعي 
" على كل صفحة من صفحات موقعها من أجل اإلشارة إلى هذه وضع فقرة بعنوان "معلومة عامة

الضائقة؟ المتتبع لشؤوَن "األونروا" على مدار سنوات يلحظ تراجعًا في خدماتها، وهو ما يصفه 
المنتفعون من برامجها بالتنصل من دورها الذي وجدت من أجله. هذا النقاش ليس جديدًا، وهو حاضر 

اسي للقضية الفلسطينية، المتعلق بحق العودة والضغط الضمني باتجاه الرتباطه الوثيق بالبعد السي
الحلول التوطينية لالجئين والنازحين بعد عقد معاهدات مع إسرائيل، وبعبارة أخرى: القضية الثانية 
األكثر أهمية بعد القدس ــ على جدول األعمال اإلسرائيلي واألمريكي ــ ويجب حلها هي مشكلة 

 الالجئين.
بداية، لم تكن األمم المتحدة نفسها بريئة من هذا الهدف، وذلك يظهر مثاًل في الفقرة )ج( من من ال
في معاهدة "وادي عربة" بين النظام األردني والعدو اإلسرائيلي، التي تتحدث صراحة عن  8المادة 

ون األمم المتحدة توطين الالجئين والنازحين عبر "تطبيق برامج األمم المتحدة المتعلقة بهم". وبهذا، تك
شريكًا في التسوية برغبة حقيقية في حل مشكلة الالجئين كيفما تأّتى، إذ إن العامل الحاسم األقوى 
والمؤثر هو العامل السياسي والمالي في أروقتها، ويمكن االنتباه إلى الخطاب األمريكي األخير في 

 هذا الشأن جيدًا.
 

 UNHCRبين "األونروا" و
 302مم المتحدة مع الالجئين الفلسطينيين بتأسيس "األونروا" بموجب القرار الرقم تفاعلت جمعية األ

في مناطق وجود الالجئين،  1950، وبدأت عملياتها عام 1949كانون األول  8)رابعًا( الصادر في 
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وبذلك تكون وكالة الغوث قد ظهرت إلى العلن بعد سبعة أشهر من اعتراف جمعية األمم بـ"إسرائيل" 
 ( وهو ما أدى إلى تصنيف من خرجوا من بيوتهم وقراهم ما بين الجئين ونازحين.1949أيار  11)

برنامج آخر  1950بالتوازي مع البرنامج الخاص بالفلسطينيين لالجئين في األمم المتحدة، أنشئ عام 
ها (، التي باشرت عملUNHCR"عالمي" باسم "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" )

في العام التالي متخصصة فقط بالالجئين األوروبيين، لكنها شملت في ما بعد الالجئين خارج أوروبا 
 أيضًا.

لهذه المفوضية دليل لإلجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ بمقتضى اتفاقية 
ه خدمات ، ومن ثم هناك تعريف قانوني لالجئ ومعايير حتى تشمل1967وبروتوكول  1951

UNHCR وكذلك أسباب استبعاده منها واستثناؤه. ومن البداية، استبعد من خدماتها "الالجئون من ،
د( في االتفاقية، التي تستثني كل من يتمتعون بحماية  1فلسطين" استنادًا إلى الفقرة األولى من المادة )

مفوضية ال تقدم خدماتها أو مساعدة من هيئات أو وكاالت تابعة لألمم المتحدة، أي أن هذه ال
للفلسطينيين في المناطق الخمس التي تعمل فيها "األونروا" )األردن، سورية، لبنان، فلسطين المحتلة 

إلى  2003وقطاع غزة(، لكنها شملت مثاًل الفلسطينيين في العراق الذين لجأوا بعد الحرب عام  1967
يوزيلندا، ولم يكونوا مشمولين بخدمات "األونروا" األردن، ومنها إلى بلدان عدة مثل البرازيل وكندا ون

 سابقًا.
لذلك، تطرح الوثيقة الخاصة بالتوجيهات واإلرشادات الجديدة، التي نشرت في الشهر الجاري من دون 
أن يثار حولها ضجة أو أن يلتفت إليها أحد، العديد من التساؤالت، وأهمها: هل كان بيان كرينبول 

وضية السامية" الساعية إلى "شمول منتفعي وكالة الغوث" في برنامجها، ومعنى مرتبطًا بتوجهات "المف
 ذلك بالنسبة إلى استمرار "األونروا".

 

 الخطة البديلة
و"األونروا" هو شمول منتفعي األخيرة من الفلسطينيين  UNHCRالجديد في موضوع العالقة بين 

، وتتضمن HCR/GIP/17/13ل الرقم بخدمات األولى، لكن "بشروط" توضحها الوثيقة التي تحم
الخاصة بوضع الالجئين  1951د( من اتفاقية  1إرشادات وتوجهات توضيحية بخصوص المادة )

 القانوني وتطبيق ذلك على الالجئين الفلسطينيين في أماكن عمل "األونروا" وخارجها.
د( التي تستثني  1للجدل )صفحة بالتحليل والتمحيص المادة المثيرة  20تتناول الوثيقة المنشورة في 

في  UNHCRمنتفعي "األونروا"، لكن خطورتها تكمن في فقرتها الثانية التي تتيح االنتفاع من برامج 
حال "توقف الحماية والمساعدة من أي هيئة أو وكالة أخرى تابعة لألمم المتحدة"، أي "األونروا" في 

 األمميين وكذلك للجمهور.حالة الالجئين الفلسطينيين، وهي تشرح ذلك للموظفين 
الوثيقة بلغتها القانونية تظهر كأنها تتحدث عن عمل تكاملي يشدد على منع ازدواجية الحصول على 
الخدمات من أذرع األمم المتحدة المختصة بالالجئين، كما تبّين في بندها الثامن المتعلق بنطاق 
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م الفلسطينيون غير المشمولين بخدمات من ه 1951د( من اتفاقية  1األفراد المستثنين من المادة )
 ، وذريتهم.1967، و"المشّردون" من ديارهم عام 1948المفوضية، وهم: "الالجئون من فلسطين" عام 

 

 تحويل ملف الالجئين إلى "المفوضية السامية" يعني إنهاء حق العودة
تفادة من "المفوضية لكن، في البند الثاني والعشرين تعرض األسباب الموضوعية التي تخولهم االس

السامية" وبرامجها، ومن أبرز األسباب: إنهاء والية "األونروا" بموجب قرار من الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، أو عجز "األونروا" عن القيام بالمهمات التي وجدت من أجلها، وذلك في إقرار رسمي بأن 

 هة النتهاء واليتها!حالة العجز المالي لـ"وكالة الغوث" تؤدي إلى نتيجة مشاب
قد يقول قائل: وما الضير من إنهاء خدمات "األونروا" وهي تكابد لجمع التبرعات ومستوى خدماتها 
في تراجع مستمر، أو أن من األفضل التعامل دوليًا مع قضية الالجئين عبر جهة واحدة تابعة لألمم 

عملها أكثر؟ هذه أسئلة بريئة في  المتحدة كـ"المفوضية السامية" وخاصة أن مظلتها واسعة وأماكن
وربط ذلك بجوهر المسألة وهو  1967وبروتوكول  1951ظاهرها، لكنها تستدعي التأمل في اتفاقية 

سبب اللجوء، إذا كان من يبحث قد أخذ باالعتبار أن ما حدث في فلسطين هو احتالل وليس نزاعًا أو 
 حربًا أهلية.

طرفين، فـ"األونروا" تذكر صراحة الحرب العربية ــ اإلسرائيلية، قانونيًا، يختلف تعريف الالجئ عند ال
وفقدوا  1948و 1946وتحدد الالجئين باألشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم ما بين عامي 

، وعّرفت النازحين، سواء كانوا الجئين أو غير الجئين، بعد 1948بيوتهم ومورد رزقهم إثر الحرب عام 
، فتحصر الالجئ بمن "خرج من UNHCR. أما 1967قدس والضفة وغزة عام احتالل إسرائيل ال

الحدود الدولية للبلد الذي يحمل جنسيته وتعّرض لالضطهاد ولم يعد يتمتع بحماية حكومته". ومن 
 التخفيف من نتائجها،  إلىناحية أخرى، ال تسعى بدورها إلى معالجة األسباب الجذرية للجوء، بل 

ا" التي تعترف بحق العودة، بل تمثل بوجودها أهم الشواهد على االحتالل على خالف "األونرو 
 اإلسرائيلي وآثاره.

من زاوية أخرى، تقّدم "المفوضية السامية" حلولها لمشكلة الالجئين بما يأتي: العودة الطوعية إلى البلد 
بعد اعتراف األمم  1948األصلي )غير وارد في الحالة الفلسطينية ألنه "ال بلد" أصليًا لالجئين عام 

(، أو التوطين في بلد اللجوء )هنا يخرج الالجئ من نطاق خدمات 1949المتحدة بإسرائيل عام 
المفوضية في حال حصوله على جنسية بلد يستطيع حمايته، وهذا الحل يسقط حق العودة لكل 

، 2017ر "األونروا" لعام الفلسطينيين في األردن ممن يحملون أرقامًا وطنية تثبت أردنيتهم. ووفق تقري
من أعداد الالجئين المسجلين لديها(، والحل األخير توطين الالجئين في بلد ثالث،  %41يمثل هؤالء 

أي أن المفوضية ستعمل كوكيل توطين )كما حدث مع الفلسطينيين في العراق والالجئين القادمين من 
 ل أوروبية وكندا(.سورية بعد الحرب إلى األردن، ثم حصولهم على لجوء في دو 
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في المحصلة، إن سياسة "األونروا" واالنسحاب التدريجي من مهماتها، والقوانين التي فرضتها على 
موظفيها لتفريغ عمل الوكالة من بعده السياسي كمبدأ الحيادية المعمول به أخيرًا، كله يثبت أنها 

ما يحاك تجاه القضية الفلسطينية،  شريكة لما سيحدث الحقًا. وبالحد األدنى، يدرك القائمون عليها
وخاصة في ملف حق العودة والالجئين، وليس هناك أدهى من التالعب بأرقام المسجلين لديها 
ظهارها بصورة ضبابية. أيضًا، ال شيء يبدو بِخّسة مالحظة صغيرة تظهر في تقرير "األونروا" عن  وا 

جلين لديها ال تمثل بيانات ديموغرافية تشير إلى أن البيانات التي تحتوي أعداد المس 2017عام 
صالحة إحصائيًا. فإذا كانت "األونروا" ال تعرف األعداد الصحيحة لالجئين والنازحين واألجيال التي 

 تلت، فمن يعرف؟
 

 "الحل اإلسرائيلي" المفّضل
مكتب  إذا انتهى العمل على قضية الالجئين فعليًا عبر "األونروا"، فليس مستغربًا أن يتولى مثالً 

"المفوضية السامية لشؤون الالجئين" في إسرائيل ملف الالجئين في الضفة المحتلة وقطاع غزة بصفته 
أقرب مكتب لمكان وجودهم، ثم سيبحث لهم عن أحد الحلول الثالثة المذكورة: العودة الطوعية إلى 

 البلد األصلي، التوطين في بلد اللجوء والتوطين في بلد ثالث.
األول مستثنى، كما أن إسرائيل ال ترغب في توطينهم في بلد اللجوء )أراضي السلطة  وبما أن الحل

الفلسطينية في الضفة غير المبتوت بحدودها والواقعة تحت سيطرة االحتالل نفسه(، سيبقى الحل 
 األوفر حظًا هو توطينهم في بلد ثالث، في تكريس للترانسفير بنكهة دولية خالصة.

ن لم يكن هذا الح ل من نصيب غزة والضفة على وجه أكثر تحديدًا، فإنه قد يكون من نصيب مئات وا 
في تل أبيب تعامل مع  UNHCRاآلالف من سكان القدس وضواحيها. ومن المهم التذكير بأن مكتب 

سوداني في إسرائيل، بصورة شبيهة، بعدما لم تعترف السلطات اإلسرائيلية  7,800أريتيري و 27,500
سوداني آخر من دارفور على "وضع  200يتيريين وسودانيين كالجئين، فيما حصل إال بثمانية أر 

 إنساني"!
 27/12/2017، خبار، بيروتاأل

 

 كيف خدم التعداد السكاني األخير لالجئين بلبنان مخططات استهداف "أونروا"؟
بعد أن أسدلت السلطات اللبنانية الستار مؤخرًا، عن نسب التعدد : غزة/ أحمد المصري-بيروت

السكاني الخاص بالالجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء داخل أراضيها، طفت إلى السطح وفقا 
ها في استهداف لمختصين محاوالت حثيثة من أطراف متعددة الستغالل هذا التعداد خدمة لمخططات

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا".
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وكشف التعداد السكاني لإلحصاء اللبناني عن أرقام جديدة تتعلق بعدد الالجئين الفلسطينيين تقدر 
، وبخالف األرقام التي تظهر على الموقع الرسمي لوكالة "أونروا" الذي يتحدث عن 175,000بنحو بـ 

 سمي.الجئ ر  526,700
" للدفاع عن حقوق الالجئين، على هويدي: إن االحتالل اإلسرائيلي الجهة 302يقول مدير عام الهيئة "

شيطنتها  األولى التي استغلت التعداد السكاني الخاص بالالجئين الستهداف وكالة "أونروا"، من خالل
ا يوحي أن الوكالة كانت وبأن هذا هو العدد الفعلي لالجئين وليس العدد الموجود في سجالتها، وبم

 تكذب على الممولين ولها مصلحة اقتصادية.
وينبه هويدي لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الهدف األول في استغالل التعداد السكاني يتعلق باستخدام 
العدد لتكريس أن "أونروا" مشكلة وليس حاًل، ويجب التخلص منها وهو ما ينسجم مع الرؤية 

 دعي أن الوكالة باتت تمثل المشكلة األكبر في مسار التسوية."الصهيوأمريكية" التي ت
ويشير إلى أن االحتالل وأدواته العالمية استغل التعداد بقوله إنه طالما أن أعداد الالجئين الفلسطينيين 
قليلة لهذه الدرجة في لبنان، فلن تكون مشكلة بالنسبة للدولة اللبنانية الرسمية عبر توطينهم ونفي صفة 

 جوء عنهم.الل
ويرجح هويدي إمكانية استغالل التعداد السكاني حول أعداد الالجئين، مستقباًل على "أونروا" بما 
يفرض عليها ميزانية محددة، وبما سيؤثر على كمية الخدمات التي تقدمها حاليا وكذلك مساهمات 

 الدول المانحة.
 أعدادادعاؤها أن "أونروا" تُفبرك ويذكر أن استغالل االحتالل وبعض األطراف األخرى لم يقتصر 

الالجئين الفلسطينيين في لبنان، بل أنها زعمت أن األعداد المتعلقة بالالجئين في مناطق العمليات 
 الخمس هي األخرى غير صحيحة.

ويؤكد هويدي أن االستحقاق السياسي لالجئين في المستقبل والمتمثل بحق العودة البد وأن يأخذ بعين 
 " وليس العدد الفعلي على األرض.أونرواجئين الفلسطينيين المسجلين في سجالت "االعتبار الال

من الالجئين  %9وتشكل الدولة اللبنانية على امتدادها ووفقا إلحصاءات "أونروا" ما نسبته 
مخيمًا، أكبرها مخيم عين  12الفلسطينيين من المجموع العام لهم في دول الشتات، إذ يعيشون في 

 مدينة صيدا.الحلوة في 
بدوره، يقول مدير مؤسسة "شاهد" الفلسطينية في لبنان د. محمود الحنفي: إن التعداد السكاني الخاص 

 بالدولة اللبنانية األخير أضر وكالة الغوث "أونروا" أكثر ما حقق من منفعة على أرض الواقع.
معادية لوجود "أونروا" في ويؤكد الحنفي لصحيفة "فلسطين" استغالل هذا التعداد من قبل الجهات ال

األصل، مشددا على أن دوال ستعمل جاهدة في نفس المنوال للضغط باتجاه دعم "أونروا" وفقا ألعداد 
 الالجئين التي أعلنته الدول اللبنانية.
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ويوضح أن رقم التعداد استغل سياسيًا، وجاء في سياق مظلة ظروف سياسية تعصف جميعها بوكالة 
آثاره مؤذية في الصميم بكل ما تحمله الكلمة من معنى على األخيرة والالجئين "أونروا"، فيما أن 
 أنفسهم في لبنان.

ويشير إلى أن مخططات استهداف "أونروا" قديمة، وأن شطب هذا الوكالة ومحوها عن خارطة تولي 
رمزية مسؤولية الالجئين الفلسطينيين هو هدف إسرائيلي حقيقي، وذلك بما تمثله هذا الوكالة من 

 سياسية.
وينبه الحنفي إلى أن التعداد السكاني الذي أجرته السلطات اللبنانية وبدعم من دول ومنظمات غربية 
وضمن الجزئية التي تعلقت أعداد الالجئين الفلسطينيين خدم إمكانية استغالل األمر بما يوصل 

أرقام وليس لمن هم إلمكانية تقليص أكبر قدر ممكن من التمويل الحاصل بحسب ما أُعلن من 
 مسجلون لدى "أونروا".

 17/2/2018، فلسطين أون الين
 

 مالمح "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية يكشفعريقات : تقرير
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، معالم كشف أمين سر : نبيل سنونو -رام هللا / غزة 

ما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تعدها اإلدارة األمريكية برئاسة دونالد ترامب، لتسوية القضية 
الفلسطينية، مبينا أن األخيرة ستسعى إلى فرضها على الجانب الفلسطيني، مع اإلبقاء على عبارة: 

ع الدائم، يتم االتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد "الحدود النهائية وقضايا الوض
 ومتفق عليه".

جاء ذلك ضمن تقرير سياسي متداول إعالميا، بعنوان "إمالءات الرئيس ترامب، المرحلة الجديدة: 
فرض الحل"، قدمه عريقات للمجلس الثوري لحركة "فتح" المنعقد في دورة عادية لثالثة أيام، منذ 

 لماضي، في رام هللا المحتلة.الخميس ا
وقال عريقات في تقريره، إن سياسة المرحلة األمريكية الجديدة "فرض الحلول واإلمالءات"، تشمل 

 إضافة إلى االعتراف بالقدس المحتلة "عاصمة" لدولة االحتالل اإلسرائيلي، ما يأتي:
ضواحي القدس )خارج إطار  سوف تقوم إدارة الرئيس ترامب "باختراع" عاصمة لدولة فلسطين في -1
 .1967( عام 2كم 6الـ 
اإلعالن خالل شهرين أو ثالثة على أبعد حد عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل  -2

، وهذا ما قرره حزب الليكود %10فيما يقترح ترامب ضم  %15االستيطانية. حيث يطرح نتنياهو ضم 
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أمام حزب الليكود أنه . وقد أعلن رئيس 31/12/2017باإلجماع يوم 

توصل إلى تفاهمات مع إدارة الرئيس ترامب حول ضم الكتل االستيطانية، األمر الذي اضطر األخيرة 
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، علمًا بأن السفير األمريكي لدى )إسرائيل( ديفيد فريدمان قد كرر 2018شباط  فبراير/ 13للنفي في 
 انية وضمها ألكثر من مرة.الحديث عن الكتل االستيط

ستقوم إدارة الرئيس ترامب بعد ذلك باإلعالن عن مفهوم أمني ُمشترك لـ)إسرائيل( ودولة فلسطين  -3
 "كشركاء في )ما يسمى( السالم" يشمل:

 دولة فلسطين منزوعة السالح مع قوة بوليس قوية. -أ
قليمي ودولي وبما يشمل مشاركة األر  -ب دن ومصر وأمريكا والباب سيكون تعاون أمني ثنائي وا 

 مفتوحًا أمام دول أخرى.
 وجود قوات إسرائيلية على طول نهر األردن والجبال الوسطى.-ت
(، overriding security responsibilityتُبقي )إسرائيل( على صالحيات األمن القصوى بيدها، ) -ث

 لحاالت الطوارئ.
ا تدريجيا، خارج المناطق )أ + ب(، مع إضافة أراض تنسحب القوات اإلسرائيلية وتعيد تموضعه -5

لم ُيحدد(، وتعلن دولة فلسطين  –جديدة من المنطقة )ج(، وذلك حسب األداء الفلسطيني ) الزمن 
 بهذه الحدود.

 تعترف دول العالم بـ)إسرائيل( "كوطن قومي للشعب اليهودي". -6
 لفلسطيني.تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب ا -7
تقوم )إسرائيل( بضمان حرية العبادة في األماكن الُمقدسة للجميع مع اإلبقاء على الوضع القائم  -8

 (.Status quoبها )
يتم تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد لالستخدام الفلسطيني، على أن تكون  -9

 الصالحيات األمنية بيد )إسرائيل(.
 ممرًا آمنًا بين الضفة وقطاع غزة تحت "سيادة" )إسرائيل(.سوف يكون هناك  -10
 ستكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصالحيات األمن القصوى بيد )إسرائيل(. -11
ستكون المياه اإلقليمية، واألجواء، والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة )إسرائيل(، "دون  -12

 ".اإلجحاف بحاجات دولة فلسطين
 إيجاد "حل عادل" لقضية الالجئين من خالل دولة فلسطين. -13

 

 "إسقاط ملف القدس"
، أنه أسقط ملف القدس من 2018يناير/كانون الثاني  25وأشار عريقات، إلى أن ترامب أعلن في 

طاولة المفاوضات، كما هدد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، وخاصة ما تقدمه أمريكا من 
لة غوث وتشغيل الالجئين "أونروا"، وهو ما يعتبر مقدمة إلسقاط ملف الالجئين من مساعدات لوكا

نهاء تفويض وعمل الوكالة.  طاولة المفاوضات وا 
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وقال عريقات: "كان علينا عدم انتظار قيام أمريكا بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية 
(، والذي يعني دولة aintain the status quoاإلمالئية التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه )

(، أي تشريع األبرتايد واالستيطان بمعايير أمريكية، من One state two systemsواحدة بنظامين )
 (".Eternal self ruleخالل )حكم ذاتي أبدي( )

تبار وأكد أن "تصويب" العالقات األمريكية الفلسطينية ال يمكن أن يتم إال من خالل إلغاء قرار اع
لغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية "إرهابية".  القدس المحتلة عاصمة لـ)إسرائيل( وا 

لكن عريقات، أوضح أن إدارة ترامب لن تقوم بأي من األمرين، مشددا على أنه البد من وقف كل 
العملية بأي  االتصاالت مع إدارة ترامب حول عملية التسوية، مع رفض اعتبارها وسيطا أو راعيا لهذه

 شكل من األشكال.
ونوه إلى خطوات متعددة اتخذتها إدارة ترامب، منها تأكيد تصنيف منظمة التحرير "منظمة إرهابية" 

، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون والتي 1987عماًل بقانون الكونجرس 
 30شار الرئيس األمريكي جيراد كوشنير في كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها عريقات إلى مست

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني 
ومن الخطوات إغالق مكتب المنظمة في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحًا برسالة خطية من وزارة 

 .2017نوفمبر/تشرين الثاني  17الخارجية األمريكية في 
، 2017فورس تشرين أول  –وع تايلور ولفت إلى قرار قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، مشر 

والذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات األسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين، 
كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة )إسرائيل(، وقانون محاسبة الفلسطينيين، الذي فتح 

 والمنظومة الدولية. الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين
ونبه إلى أن إدارة ترامب، أعلنت قرارها نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وعدم التمسك بمواقف 

لغاء االتفاقات الموقعة، 1967اإلدارات السابقة حول "حل الدولتين" على حدود  دانة االستيطان، وا  ، وا 
معون بيرس إلى وزير الخارجية والتعهدات بما في ذلك رسالة رئيس كيان االحتالل األسبق ش

 .1993النرويجي حول القدس عام 
وذّكر عريقات، بقرار ترامب قطع جميع المساعدات عن الفلسطينيين ما لم تقبل السلطة بالعودة إلى 

، قطع 2018يناير/كانون الثاني  25المفاوضات بالشروط األمريكية، كما أعلن ترامب في دافوس في 
 ونروا".مليون دوالر عن "أ 304

وأخيرا، أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، ببيان رسمي، أن بدء نقل السفارة إلى القدس المحتلة سيتم في 
 ، أي ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني.2018مايو/أيار  15
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نما ليؤكد مدى االنصهار بين مواقف نتنياهو  وأكد عريقات، أن اختيار هذا التاريخ لم يكن صدفة وا 
، بحيث أصبحت كافة قرارات األخير ُمخالفة للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة، ومواقف ترامب

 واستفزازا واضحا للعرب والمسلمين والمسيحيين.
 3/3/2018، فلسطين أون الين

 
 . المقاالت2

 الالجئون ليسوا "بضاعة" في "شركة" األونروا!
 سامي حمود
إن المتابع لطبيعة العالقة بين وكالة "األونروا" والالجئين الفلسطينيين في لبنان ُيشّبهها بـ"الشركة 
والبضاعة"، فسلوك "األونروا" ُيشير إلى أن الوكالة تمارس دور "الشركة" التي تستخدم الالجئين 

لسطينيين كـ"بضاعة" عندها! وهذا تشبيه نأسف أن نستخدمه، ولكن هذا هو الواقع المأساوي الذي الف
 وصلنا إليه من خالل األداء السيئ لألونروا مع الالجئين الفلسطينيين.

ال شك أن السياسة التي تنتهجها وكالة "األونروا" حاليا مع الالجئين الفلسطينيين قائمة على مبدأ الربح 
ارة، وليست قائمة على مبدأ الخدمة الجيدة واألداء الجيد. ومن الطبيعي أن تكون العالقة قائمة والخس

على المبدأ الثاني وليس العكس. فمن المؤسف أن يكون سلوك الوكالة األممية ذات المعايير العالمية 
لفلسطينيين بهذا المصمّمة وفق مبادئ حقوق اإلنسان والكرامة والعدالة االجتماعية؛ مع الالجئين ا

الشكل الالإنساني والالأخالقي، وأبعد ما يكون عن مبادئ حقوق اإلنسان وحقوق الالجئين على وجه 
 الخصوص.

إن وكالة "األونروا" ُأنشئت بقرار أممي لغرض محدد وهو تقديم الخدمات اإلغاثية والتعليمية والصحية 
في أماكن لجوئهم لحين العودة الكريمة إلى  والتشغيلية، وتحسين ظروف العيش لالجئين الفلسطينيين

ديارهم وممتلكاتهم األصلية في فلسطين. وما دامت العودة لالجئين غير ُمنجزة بعد، فتبقى "األونروا" 
مسؤولة مباشرة عن تقديم الخدمات لالجئين بكافة أشكالها، بل ويجب تحسينها وزيادتها لتتالءم مع 

 واالجتماعي الصعب الذي يعيشه الالجئون.مستوى الحاجة والواقع االقتصادي 
م، بدأت وكالة "األونروا" في سياسة 1993ولكن، خالل السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقية أوسلو عام 

تقليص الخدمات بشكل تدريجي، وصوال إلى المرحلة الحالية التي تجرأ مفوضها العام بيير كرينبول 
" في حال استمر العجز المالي لميزانية األونروا بهذا الشكل، للحديث عن إمكانية إنهاء عمل "األونروا

واتخذ وقتها حزمة من اإلجراءات والقرارات الجائرة بحق الالجئين الفلسطينيين، والتي جاءت على 
شكل تقليصات في الخدمات األساسية على صعيدي ملف التعليم وملف الصحة، وخدمات أخرى 

 ى لبنان.طالت أهلنا الالجئين من سورية إل
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الغريب في األمر، أن وكالة "األونروا" تعتبر هذه اإلجراءات تأتي من باب اإلصالح والتطوير في 
برامج عملها ومستوى خدماتها، وأنها تعتقد، بحنكة مفوضها العام والمدراء العامين، أنها استطاعت أن 

ذه القرارات جاءت لمصلحة تسد العجز المالي الحالي، وأن تتجاوز مرحلة الخطر! وتظن أيضًا أن ه
 الالجئين والحفاظ على مستقبل الوكالة في تقديم الخدمات لهم!

ولكن حقيقة األمر، أن إدارة "األونروا" تعاملت مع الالجئين كأنهم "بضاعة" في "شركتها"، تنقص من 
لصعب، الخدمات المقّدمة لهم كيف تشاء، دون مراعاة لواقعهم ومستقبلهم االقتصادي واالجتماعي ا

فاستهترت بالمستقبل التعليمي ألبناء الالجئين، وقراراتها على مستوى هذا الملف جاءت تدميرية بكافة 
استهتارها بحياة وأرواح الالجئين  2016المقاييس التربوية والتعليمية. وُتكمل "األونروا" مع بداية عام 

 جهم في المستشفيات.الفلسطينيين، وتجعلهم عرضة للتسول في الشوارع لسد فاتورة عال
لذلك، أصبح لزاما على الالجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن لجوئهم عموما، وفي لبنان خصوصا، 
مكاناتهم لتصحيح الخلل في مفهوم العالقة القائم بينهم وبين وكالة  أن يستنفروا كل طاقاتهم وا 

بة لمطالبهم واستعادة حقوقهم كاملة، "األونروا"، ويدفعوا باتجاه إجبار وكالة "األونروا" على االستجا
ورفض كل أشكال التقليصات في الخدمات المقّدمة لهم. وهذا ال يتحقق إال من خالل الحراك الشعبي 
عادة االعتبار لالجئ  الفلسطيني المّوحد والمستمر بشكل تصاعدي وصوال إلى تحقيق المطالب، وا 

 الفلسطيني وكرامته.
 4/1/2016، "21موقع "عربي 

 

همال منظمة التحرير األونروالالجئ في لبنان.. بين تآمر ا  وا 
 أحمد الحيلة
في المقال السابق الذي جاء بعنوان "تهجير الفلسطينيين من لبنان.. سياسة ممنهجة"، والمنشور بتاريخ 

من الشهر الجاري، أشرت إلى أن وكالة "األونروا" بتقليصها الخدمات التعليمية والصحية في لبنان  13
إنما تنفذ سياسة ممنهجة غير معلن عنها في األمم المتحدة بتشجيع من أصدقاء "إسرائيل"، وفي 

، خدمة مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية، بهدف دفع الفلسطينيين للهجرة بعيدا عن فلسطين
 .1948لعام  194لالحتالل اإلسرائيلي بشطب حق العودة الذي نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 

على المقلب اآلخر، كان ال بد من التساؤل عن دور منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل 
جئين الفلسطينيين الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ فأين قياداتها ومؤسساتها المركزية مما يجري لال

في لبنان )ليسامحنا الفلسطينيون في سورية، فمصيبتهم التي يتعرضون لها عاٌر على جبين األنظمة 
 والمنظمة(؟

يالحظ أن المنظمة كمرجعية قيادية عليا، غائبة عّما يجري لالجئين في لبنان؛ فلم تنعقد اللجنة 
ها أو اتصاالت يجريها الرئيس محمود عباس التنفيذية لهذا الغرض، ولم نسمع عن تحركات سياسية ل
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مع األمم المتحدة أو الدول المانحة أو الجامعة العربية.. لتجاوز األزمة المالية المزعومة، وحماية 
 الالجئين من خطر التصفية.

إذا كان محمود عباس بصفته رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد مهندسي اتفاقية أوسلو، ال يرى 
عودة خيارًا ممكنًا وقاباًل للتنفيذ بناًء على قناعاته ومواقفه السياسية المعروفة من هذا الموضوع، في ال

لى مبادرة السالم العربية )بيروت  ( التي جعلت العودة رهينة 2002واستنادًا التفاقية "أوسلو" وا 
و وقيادة منظمة المسبقة..، فليس أقل من أن يتحمل ه اإلسرائيليالمفاوضات وموافقة االحتالل 

التحرير مسؤوليتهم الوطنية واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتمسحون بشرعيته وبنضاالته 
 التي جعلت منهم "قادة" و "زعماء".

لم يعد مقبواًل أن يتلّبس هؤالء القيادة ويّدعون الشرعية، بتجاهلهم معاناة الناس، وعدم تحملهم مسؤولية 
لسطيني وخاصة الالجئين منهم. فكيف إذا أصبحت المنظمة بصفتها الممثل إدارة شؤون الشعب الف

الشرعي والوحيد مختَزَلة في كيان السلطة الفلسطينية العاجزة عن ممارسة واليتها "اإلدارية" إال على 
 أجزاء محدودة من الضفة الغربية.

زمة تقليص "األونروا" ومن سوء عمل منظمة التحرير الفلسطينية، أنها عندما فكرت التدخل في أ
إياد الشعالن"، باإليعاز إلى كافة  لخدماتها، قام مسؤول اللجان الشعبية في المنظمة المدعو "أبو

اللجان الشعبية في مخيمات لبنان إلى تجنب التصعيد والكف عن المشاركة في االعتصامات 
دة الرئيس محمود عباس المعترضة على سياسات "األونروا". وكأن منظمة التحرير بقيا الجماهير

 راضية وتريد تمرير تلك اإلجراءات المجحفة والمدمرة لمستقبل الفلسطينيين في لبنان.
ومن مفارقات العمل الفلسطيني، أنه في الوقت الذي حاولت فيه قيادة منظمة التحرير لجم الحراك 

األونروا"، وشاركت في الجماهيري في لبنان، أعربت القوى والفصائل الفلسطينية رفضها إلجراءات "
 االعتصامات المتواصلة على الساحة اللبنانية استشعارًا منها لحساسية وخطورة الموقف.

لقد أصبح واضحًا اليوم أن ُجل اهتمام قيادة المنظمة هو حماية نفسها والمقربين منها، مّمن ُيشككون 
من الدول المانحة لمؤسسات  بواقعية حق العودة..، َيْنَصّب على ضمان استمرار تدفق المساعدات

السلطة الفلسطينية في رام هللا المحتلة، وذلك على حساب األغلبية الفلسطينية في لبنان، وسورية، 
واألردن..، حيث تتجاهل المنظمة حقوق ومطالب الفلسطينيين السياسية واإلنسانية خوفًا من "زعل" أو 

محمود عباس بوقف المساعدات إن لم يذعن  غضب المانحين الغربيين الذين طالما هّددوا الرئيس
لإلمالءات السياسية، والتي أرى اليوم أن شطب حق العودة أصبح جزءًا أصياًل منها. فلم يعد كافيًا 
تجريم المقاومة، أو االعتراف باالحتالل اإلسرائيلي، أو السكوت عن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

نم ا أصبح شطب حق العودة استحقاقًا سياسيًا واقعيًا في ظل الفلسطينيين في الضفة والقطاع..، وا 
ترهل وتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية. وما أزمة تقليص الخدمات إال مقدمة الحتمال وقف 

غزة، ولبنان، وسورية،  وقطاع"األونروا" كافة أعمالها في المناطق التي تشرف عليها )الضفة الغربية، 
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رح فكرة اضطالع الدول العربية بإدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين، بدياًل عن واألردن(. وال أستبعد ط
 األمم المتحدة، مقابل مساعدات مالية وشطب بعض الديون المستحقة.

وتفريغه من  194األخطر من ذلك؛ محاولة االلتفاف على قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
روا" وتحويل قيود الالجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية مضمونه، من خالل إلغاء وكالة "األون

(، ليفقد الالجئ الفلسطيني عندها "خصوصية" العودة UNHCRلألمم المتحدة لشؤون الالجئين )
بموجب القرار المذكور، ويصبح وضعه القانوني الحقًا مشابهًا لوضع أي الجئ في العالم، تنتهي 

 لد آخر يوفر له معالم االستقرار.مشكلته بمجرد توطينه في أي ب
إن استمرار تراجع منظمة التحرير الفلسطينية سياسيًا باستعدادها للتنازل عن حق العودة، وواقعيًا 
بإهمالها وتقصيرها في إدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان وما سواها من البلدان، ليؤكد عدم 

 الفلسطيني.  شرعية وأهلية تلك الزعامات لقيادة الشعب
إذا كان هذا هو حال منظمة التحرير الفلسطينية، فأين حركة "حماس"، وما دورها مما يجري 

 )موعدنا مع المقال القادم(. للفلسطينيين في لبنان؟
 17/1/2016، "21موقع "عربي 

 

 لماذا طلب مدير عام األونروا في لبنان إعفائه من منصبه؟
 علي هويدي
لم تكن زيارة المفوض العام لوكالة "األونروا" بيير كرينبول إلى لبنان في التاسع والعاشر من شهر 

الالجئين الفلسطينيين بسبب تقليص خدمات  احتجاجاتبهدف متابعة تصاعد  2016فبراير  شباط/
ن ما جاءت إلعطاء دعمًا معنويًا وإلقناع مدير مكتب لبنان في "األونروا" الدكتور ماتياس "األونروا"، وا 

شمالي بالعدول عن طلب إعفائه من منصبه بسبب الضغط الذي يتعرض له نتيجة المواقف الموحدة 
السلمية التي تطالب  االحتجاجاتلالجئين السياسية والشعبية، وعدم مقدرته على امتصاص مواجهة 

غاثة، وهو أي شمالي الذي عمل في عدد من المنظمات بتو  فير حقوق إنسانية من صحة وتعليم وا 
غير الحكومية سواًء في مؤسسة الصليب والهالل األحمر الدوليين لعشرات السنين، وعمل في مجال 

تابًا أّلف ك 1993وتنزانيا والسودان وكينيا وزيمبابوي، حتى أنه في العام  أثيوبياالعمل التنموي في 
ثيوبيا"، وشهادة الدكتوراة التي يحملها أبعنوان "دور الجمعيات المحلية في التنمية، تنزانيا وزيمبابوي و 

والتنمية، وبالتالي يعلم جيدًا المعاناة اإلنسانية لالجئين ال سيما  باالقتصادمن جامعة برلين تتعلق 
لمشكلة، أو إقناع المفوض العام أو على المستوى الصحي، لكنه يقف مكتوف األيدي عاجزًا عن حل ا

لألونروا بضرورة العودة عن التقليصات، وبالتالي بات منزوع الصالحيات وينفذ  االستشاريةاللجنة 
سياسة رسمتها له إدارة "األونروا" بتوجيهات من األمم المتحدة، وهذا ما بدا واضحًا خالل اللقاء األخير 

لسطينية والسفير الفلسطيني أشرف دبور في مقر األمم في الذي جمع كل من القيادة السياسية الف
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 إبراهيمبيروت بحضور ممثلة األمين العام سيغريد كاغ وبرعاية مدير عام األمن العام اللواء عباس 
، وال يريد الرجل أن ينهي سجل عمله التاريخي اإلنساني بعمل ال إنساني 11/3/2016يوم الجمعة 

 لكريم لالجئين..!يتنكر ألهم متطلبات العيش ا
معلومات طلب شمالي إعفائه من منصبه والتي سربتها مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في 

لبنان للقيادة السياسية واللجان الشعبية  إلى"األونروا" أفادت بأن عدم لقاء المفوض العام خالل زيارته 
ور شمالي، وأن اختيار شمالي لهذا كان مقصودًا كي ال يسبب المزيد من اإلحراج والتأثير على الدكت

المنصب كان على عين بالتوافق بين المفوض العام لألونروا واألمين العام لألمم المتحدة السيد بانكي 
بعد شغور المنصب لحوالي ستة  2015مون، وهو الذي تسلم مهامه في منتصف شهر نيسان/إبريل 

، وأعلن فيه عن 14/5/2015ي بشهر واحد في أشهر، وقبل موعد إطالق المفوض العام لمؤتمره الصحف
التقليصات الحادة التي ستشهدها الوكالة نتيجة النقص في الميزانية، ظنًا من إدارة "األونروا" بأن خلفية 
العمل اإلنساني للدكتور شمالي سيساهم في المزيد من تعاطف الالجئين مع قرارات "األونروا"، وسيكرس 

ة للتقليصات، بخالف المدير العام السابق لألونروا السيدة آن ديسمور التي مفهوم بأن ال خلفيات سياسي
.. إال أن الحسابات اختلفت 1999جاءت من خلفية سياسية إذ عملت سفيرة لبلدها السويد في لبنان سنة 

مع توحيد رؤية وأهداف الالجئين الفلسطينيين في لبنان على مستوى القيادة السياسية واللجان الشعبية 
واألهلية والمجتمع المحلي والحراك الشبابي في المطالبة بتراجع "األونروا" عن تقليصاتها، وبما يحفظ 
منشئات وموظفي الوكالة، وزاد الطين بلة حجم التضامن الدولي مع مطالب الالجئين، من خالل أنشطة 

نيا، األمر الذي وضع لمانيا ثم مختلف الدول األوروبية السيما في النمسا وبريطاأمختلفة بدأت مع 
مصداقية "األونروا" على المحك، عدا عن التعاطف الرسمي واألهلي اللبناني، وكذلك تعاطف بعض 
الدول المانحة وهذا ما عبرت عنه مؤسسات أهلية فلسطينية زارت سفارات الدول المانحة في لبنان مثل 

فقط،  -غير المكتملة-إلى رواية "األونروا" األوروبي وأمريكا.. التي كانت تستمع  واالتحادالنروج وتركيا 
 مما زاد من حجم الضغوط على الدكتور شمالي لطلب اإلعفاء..!

في منصبه ما جاء على لسان  االستمراروإلعطاء دفعة معنوية إضافية للدكتور شمالي وللحث على 
 2016براير المفوض العام لألونروا خالل مؤتمره الصحفي الذي عقد في الحادي عشر من شباط/ف

عندما ُسِئل عن مطالب الالجئين الفلسطينيين بترحيل مدير األونروا" في لبنان قال "أي شخص في 
أي منصب عالي أو منصب قيادي يجب أن يواجه الصعوبات، وال يجب أن يهرب منها وعليه أن 

وا عطاء  بعد مرور أكثر من شهر على زيارة المفوض العام لألونروا يعمل على البحث عن حلول".
فرصة إضافية للدكتور شمالي.. ال يلوح في األفق المنظور بأن هناك تراجع من قبل الوكالة، وفي 
المقابل ال تراجع من قبل الالجئين، وكنتيجة يبدو بأن قرار طب اإلعفاء من قبل الدكتور شمالي 

 ربما بشكل أقوى..!سيتكرر وهذه المرة 
  14/3/2016بيروت في 
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 أين وصلت؟… الفلسطينيين في لبنانمشاكل الالجئين 
  سليمان الّشيخ
برعاية وبدعوة من مدير األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، عقد اجتماع موسع بين القيادة 

دير األونروا السيد ماتياس شمالي، بحضور السيدة سيفرت كاغ السياسية الفلسطينية في لبنان، وم
ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان، وبحضور السفير الفلسطيني في لبنان، وذلك في مقر 

التي اتخذتها  واإلجراءات، وقد تم التداول في مجمل القرارات 11/3/2016األمم المتحدة في بيروت في 
اعتبارا من مطلع هذا العام، وهي تتعلق بمشاكل االستشفاء والمدارس والتقديمات  األونروا في لبنان،
 االجتماعية وغيرها.

بعد مداوالت مستفيضة تتعلق بهذه األمور وغيرها، أعاد مدير األونروا طرح االقتراح الذي تقدم به مع 
 تتحمل مسؤوليته ، والقاضي بـ إنشاء صندوق خاص الكرينبولمفوض األونروا العام السيد بيير 

األونروا، ويتم تمويله من قبل متبرعين أفراد أو دول، لتغطية تكلفة ما يمكن أن يترتب على استشفاء 
، أو في المستشفيات %20بعض الالجئين الفلسطينيين في المستشفيات الخاصة، وذلك بواقع 

، إال أن وفد القيادة %5، أو في مستشفيات الهالل األحمر الفلسطيني بواقع %15الحكومية بواقع 
السياسية الفلسطينية رفض االقتراح وبّين سلبياته ومترتباته على الالجئين الفلسطينيين، وأنه يصب في 
سياسة التحلل تدريجيا من مسؤولية األونروا تجاه الفلسطينيين، وقد يكون هذا األمر هو رأس جبل 

وأن طرح مشكلة االستشفاء ترافقت مع جليد مجموعة من اإلجراءات والقرارات الالحقة، خصوصا 
طالبا أو طالبة في الصف الواحد" وعدم  50إجراءات أخرى تتعلق بالمدارس والتعليم "تكديس أكثر من 

توظيف معلمين أو معلمات جدد، وعدم استئجار مدارس جديدة، كذلك فإنه تم التوكيد من قبل مدير 
علقة ببعض سكان مخيم نهر البارد، والالجئين األونروا، التراجع عن دفع إيجارات البيوت المت

 الفلسطينيين النازحين من سورية.
كما أن مدير األونروا نوه بتقديم خدمة جديدة، تساعد في معالجة ما كان يحصل أثناء استالم 
العائالت الفلسطينية األكثر فقرا )نحو ثالثة آالف عائلة( وذلك باعتماد بطاقة آلية لقبض ثمن 

إلعاشية. واعتبر مفوض األونروا العام أن ذلك هو أدعى لحفظ كرامات المشمولين المخصصات ا
بالقرار، بحسب البيان األخير الذي وجهه إلى الموظفين في لبنان، وهذا بحسب بعض المصادر 

عاما كان يمس بالكرامة، وفق الطريقة التي كانت  67الفلسطينية اعتراف بأن توزيع اإلعاشة منذ 
 زمن بعيد.متداولة منذ 

كما أن المصادر الفلسطينية علقت بالقول بأن الطريقة الجديدة )البطاقة اآللية( ستعطل عمل العديد 
من عمال اإلغاثة، إن لم تقض على عملهم كامال مع الزمن، وتحيلهم إلى أيد عاملة عاطلة، يضافون 
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، يمنع عليهم العمل في نحو إلى ما هو معروف من بطالة واسعة لأليدي العاملة الفلسطينية في لبنان
 مهنة. 70

ما يجدر ذكره، أن وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور، كان التقى مدير األونروا في لبنان في 
العاشر من آذار/مارس الجاري، أي في اليوم السابق لالجتماع الموسع، وجاء في تصريح الوزير بعد 

ت األونروا إلى اتخاذ قراراتها، إال أن ذلك أدى إلى اللقاء ما يلي: "قد تكون ثمة أسباب مالية دفع
ضغوط كبرى على أوضاع الالجئين الفلسطينيين، كما على وزارة الصحة اللبنانية والنظام الصحي 
اللبناني، وأضاف أن األونروا ليست فقط مؤسسة تعنى بالالجئين الفلسطينيين، بل إنها دليل على 

 أنالفلسطيني، وبالتالي هناك مسؤولية عليها القيام بها، كما  جئالالمسؤولية المجتمع الدولي تجاه 
هناك مسؤولية على المجتمع الدولي القيام بواجباته تجاه الالجئين الفلسطينيين. ولفت أبو فاعور إلى 

طالبا من مدير  تخفيضات،وال يحتمل أي  وسيءأن وضع هؤالء الالجئين في لبنان هو وضع بائس 
 أن يعيد النظر بالقرارات التي تم اتخاذها". األونروا في لبنان

وتجدر اإلشارة إلى أن لقاء وزير الصحة اللبناني مع مدير األونروا وكذلك لقاء القيادة السياسية معه، 
وفرا إيجابية تتعلق بتفهم بعض السياسيين في لبنان لمدى الظلم الذي ألحقته قرارات األونروا األخيرة 

اتهم كانت وال زالت محقة تجاه ذلك. كما أن السيدة سيغرت كاغ ممثلة األمين بالفلسطينيين، وأن تحرك
العام لألمم المتحدة في لبنان، وبعد استماعها للمعاناة والمطالب الفلسطينية، أعلنت انها في صدد نقل 

طينية ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة في لقائها الشخصي معه بعد أسبوع. فيما أعلنت القوى الفلس
)خلية األزمة( أنها ستستمر في ترتيب تظاهرات واعتصامات واحتجاجات أمام مكاتب األونروا في 
جميع المناطق اللبنانية التي يتواجد بها الفلسطينيون، وأن ذلك سيستمر سلميا من دون تعطيل 

 المهمات الحيوية الملقاة على عاتق األونروا.
شرة أشخاص من رجال ونساء، توفوا على أبواب بعض من الضرورة التنويه هنا إلى أن نحو ع

المستشفيات، ألنهم لم يستطيعوا تحمل تكاليف حاالتهم المرضية، وما زال األمر في تصاعد في ما 
 يتعلق بهذا الصدد، إذا ما استمرت األمور على ما هي عليه، أي تطبيق قرارات األونروا األخيرة.

جراءات التي أخذت في تطبيقها األونروا في لبنان في بداية العام إن االستمرار في تطبيق القرارات واإل
، تشير إلى أن مخططا يصب في سياسة استراتيجية في النهاية، يقضي بمشاريع توطينية 2016

وبإلزام الحكومات التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين بتحمل احتياجاتهم الحياتية من صحة 
ت اجتماعية أخرى وغير ذلك. إن العجز المالي هو حجة كي تأخذ واستشفاء وتعليم ومساكن ومتطلبا

األونروا تدريجيا، بالتخفف من بعض أعباء الوجود الفلسطيني، ولو كان األمر يتعلق بموازنة ال تتعدى 
مائة مليون دوالر سنويا، فإن أي متبرع غني، أو أي دولة مانحة، ولو كانت متوسطة الحال، يمكن 

رهم، وكان األجدر باألمم المتحدة تخصيص مبلغ سنوي ثابت لموازنة األونروا منذ أن تحل المشكلة عب



________________________________________________________________ ونروااألأزمة   

 252 لزيتونة للدراسات واالستشارات            مركز ا        

عاما، فلماذا ترك األمر ألهواء ومصالح المتبرعين والدول المانحة، التي كثيرا ما راعت  67نحو 
 ضغوط ومصالح الدول الكبرى والمهيمنة، على حساب مصالح الالجئين الفلسطينيين.

 21/3/2016، القدس العربي، لندن
 

 ؟األونرواهل تخّلت الدول العربية عن مسؤولياتها تجاه 

 علي هويدي
إن جامعة الدول العربية أحد األعضاء المراقبين الثالثة في الهيئة االستشارية لـ)أونروا(، تلك التي 

( لتاريخ 302أتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وفق البند الرابع من قرار تأسيس )أونروا( رقم )أنش
م، 2005م، إضافة إلى االتحاد األوروبي ودولة فلسطين، انضم األعضاء الثالثة سنة 8/12/1949

الدورية منها  فأصبحت جامعة الدول العربية تشارك في كل اللقاءات التي تدعو إليها )أونروا(، السيما
 التي تعقدها الوكالة كل ستة أشهر، أو اللقاءات الطارئة التي تعقدها وتدعو إليها الدول المانحة.

انطالقًا من تحملها المسؤولية السياسية تجاه الالجئين الفلسطينيين وقفت الدول العربية ضد شمول 
ئين، التي أسستها األمم المتحدة الالجئين الفلسطينيين تحت وصاية المفوضية السامية لشؤون الالج

م؛ فوضعية الالجئين الفلسطينيين مختلفة عن وضعية الالجئين اآلخرين من حيث أن 1/1/1951في 
نسانية، أما )أونروا(  وضعيات اللجوء األخرى تكون مسؤولية األمم المتحدة عنها مسؤولية أخالقية وا 

ه الالجئ الفلسطيني، ألن اللجوء جاء نتيجة فهي تعبر عن المسؤولية السياسية لألمم المتحدة تجا
م الذي منح الشرعية إلقامة 29/11/1947( لتاريخ 181مباشرة لقرارات األمم المتحدة، السيما القرار )

 كيان االحتالل اإلسرائيلي. 
 في االتفاق المبرم بين وكالة )أونروا( وجامعة الدول العربية بإشراف األمم المتحدة إن الدول العربية

من الميزانية السنوية لوكالة )أونروا(، وقد جاء هذا االلتزام  %7.8ألزمت نفسها بالمساهمة بما نسبته 
ليعبر عن المسؤولية الدولية تجاه الالجئين الفلسطينيين من طريق )أونروا(، وعلى األمم المتحدة 

حالة خدمات الوكالة إلى والدول الغربية المانحة أن تتحمل مسؤوليتها؛ فـ"تعريب" )أونروا( مرفوض،  وا 
السلطة الوطنية الفلسطينية )وهو ما سعى إليه المجتمع الدولي بعد توقيع اتفاق )أوسلو( في أيلول 

م( كذلك مرفوضة، ألن هذا تدريجًا سيلغي المسؤولية السياسية األممية تجاه الالجئين، وسيساهم 1993
 في تكريس التوطين وشطب حق العودة.

م قال: 30/7/2010عمليات )أونروا( السابق في قطاع غزة جون غينغ بتاريخ  وفي تصريح لمدير
من ميزانية )أونروا(، لكنها توقفت بعد  %7.8م بدفع ما نسبته 1997"الدول العربية التزمت في عام 

م ساهمت الدول العربية في الميزانية العامة بأقل من واحد من المائة، وذكرت 2008ذلك"، وفي عام 
م أن أسباب العجز في ميزانية الوكالة 2009العامة السابقة لـ)أونروا( كارين أبو زيد في عام  المفوضة

دولة حصصها في ميزانية الوكالة  30تعود إلى عدم دفع بعض الدول المانحة التي يصل عددها إلى 
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التحاد منها مقدمة من الواليات المتحدة ودول ا %99مليون دوالر،  400السنوية التي تقدر بنحو 
 األوروبي والدول اإلسكندنافية، وتبلغ نسبة مساهمة الدول العربية واحدًا من المائة فقط.

إذا كانت الدول العربية تريد أن تقول: "إن المجتمع الدولي وكيان االحتالل اإلسرائيلي هما المسؤوالن 
ن الالجئين الفلسطينيين ليسوا الج نما عن خلق مشكلة الالجئين الفلسطينيين، وا  ئي كوارث إنسانية، وا 

هم الجئون اقتلعوا من أرضهم وهناك أولوية لحق العودة وحق تقرير المصير على مسألة تقديم 
الخدمات"؛ فهذا ليس تبريرًا كافيًا لتخلي الدول العربية عن اإليفاء بالتزاماتها المالية في صندوق 

التي تساهم بها الدول الغربية في ميزانية )أونروا(، ففي الوقت الذي نسمع فيه عن ماليين الدوالرات 
)أونروا( نسمع عن أرقام ال تتجاوز خمسة أصفار تتبرع بها بعض الدول العربية، ونادرًا ما نسمع 

م، وا عادة إعمار مخيم 2002بمبالغ هامة ال تدفع إال في أوقات الطوارئ )إعمار مخيم جنين في عام 
يقًا أن السبب كما تذكر بعض الدول المانحة يعود إلى نهر البارد، وغزة، وسورية...(، وليس دق

المتغيرات التي تعيشها المنطقة العربية خالل السنوات الخمسة السابقة، واختالف أولويات المساعدة؛ 
م، لذلك المطلوب من الدول 1998فتراجع الدول العربية عن المساهمة في صندوق الوكالة بدأ منذ عام 

وليتها بالضغط على المجتمع الدولي وكيان االحتالل إلعادة الحقوق المشروعة العربية أواًل تحمل مسؤ 
للشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم خدمات )أونروا( إلى حين العودة، وثانيًا االلتزام بالمساهمة في 

، التي تستطيع بها أن تساهم بحل الكثير من احتياجات %7.8ميزانية )أونروا( السنوية بنسبة الـ
ال فلن ُيفهم مما الال جئين الفلسطينيين اإلنسانية، السيما االستشفاء والتعليم وتوفير فرص العمل...، وا 

 يجري إال أن الدول العربية قد تخلت عن مسؤولياتها تجاه )أونروا( وقضية الالجئين وحق العودة.
 26/4/2016فلسطين أون الين، 

 

 ن الفلسطينيين في لبنانثالثة تساؤالت حول دراسة األمريكية واألونروا ع
 علي هويدي
على الرغم من أهمية الدراسة لجهة تسليط الضوء على األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة 

صفحة،  240ين" والمهجرين من سورية والتي جاءت في في لبنان "المقيم الفلسطينيينلالجئين 
وضرورة الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الالجئين اإلنسانية يتحمله المجتمع الدولي من خالل 
تطبيق حق العودة، وحث الدول المانحة على المساهمة في ميزانية الوكالة، باإلضافة إلى ما جاء في 

ودة التعليم وارتباطه المباشر بسوق العمل وانعكاساته اإليجابية على التوصيات بـ "ضرورة االهتمام بج
الالجئين على المستوى العقلي والنفسي والمالي والصحي"، إال أن ثالثة تساؤالت برزت في نتائج 

 الدراسة تحتاج إلى تفسير..
لالجئين أطلقت "األونروا" والجامعة األمريكية في بيروت نتائج مسح اقتصادي واجتماعي جديد 

بتمويل من االتحاد األوروبي واليونيسف وتنفيذ الجامعة، وقد  2015الفلسطينيين في لبنان للعام 
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أسرة فلسطينية الجئة مهجرة من سورية  1050أسرة فلسطينية الجئة في لبنان و 2974استهدف المسح 
من الجامعة مخيما باإلضافة إلى تجمعات أخرى. تم اإلعالن عن نتائج المسح  12يقيمون في 

األمريكية في بيروت يوم الجمعة الماضي، وكانت "األونروا" وبتمويل من االتحاد األوروبي وتنفيذ 
 2015. أشار مسح 2010الجامعة األمريكية في بيروت أيضًا قد أجرت مسحًا مشابهًا في كانون األول 
إلى  260تقريبي يتراوح بين إلى عدم التغيير في أعداد الالجئين الفلسطينيين بعد خمس سنوات برقم 

الجئ فلسطيني مهجر من سورية حسب إحصاء  42,284ألف الجئ، باإلضافة إلى وجود  280
 .2015تشرين الثاني 

حول التساؤل األول فقد أشارت الدراسة إلى أن نسبة الفقر الشديد بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان 
ن تلبية احتياجاتهم اليومية األساسية من الغذاء، أي أنهم عاجزون ع 2010في العام  %6.6كانت 

، أي "بتحسن" أكثر من النصف، وفي وسط فلسطينيي سورية %3.1إلى  2015بينما وصلت في العام 
، وأن نسبة الفقراء من الالجئين الفلسطينيين في لبنان أي الذين هم عاجزون عن تلبية الحد 9%

بينما  %66.4إلى  2010ية الضرورية قد وصلت في العام األدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائ
، وفي وسط فلسطينيي سورية إلى %65لتصل إلى  2015بسيط جدًا وفقًا لمسح  بانخفاضتراجعت 

، في المقابل فإن جميع المؤشرات الميدانية سواء حول الفقر الشديد أو سواه من حاالت الفقر، 89.1%
ي، إذ إن عائالت الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية تشير إلى ارتفاع النسب بشكل تصاعد

، 2012يعيشون سوية وجنبًا إلى جنب مع الالجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات منذ العام 
 وهذا بالتالي ساهم في المزيد من المعاناة االقتصادية واالجتماعية لكال الطرفين نتيجة حالة التهجير.

، والتساؤل الثاني %52.5نسبة البطالة بين فلسطينيي سورية في لبنان إلى  حسب الدراسة وصلت
يكمن في ما أشارت إليه الدراسة الجديدة حول نسبة البطالة في أوساط الالجئين الفلسطينيين في 

من الفلسطينيين عاطلون عن العمل، بينما دراسة  %56إلى أن  2010لبنان، فقد أشارت دراسة العام 
بمعنى أن نسبة البطالة في  2010عن  %8، بزيادة %23إلى نسبة البطالة وصلت إلى " أشارت 2015

 ..؟!" في المقابل وفي %15إلى  2010أوساط الالجئين الفلسطينيين في لبنان وصلت في العام 
حسب تصريحات وزير العمل اللبناني سجعان قزي في  %25الوسط اللبناني وصلت نسبة البطالة إلى 

  .2015تموز 
فقط من الالجئين الفلسطينيين في لبنان  %9التساؤل الثالث حول ما أشارت إليه الدراسة إلى أن 

من المهجرين من فلسطينيي سورية، مع العلم أن  %46يعيشون في مناطق مزدحمة، مقابل نسبة 
ن الالجئين الفلسطينيين في لبنان والمهجرين من سورية يعيشان سوية في نفس المخيم الممنوع م

 التوسع أفقيًا وفي نفس التجمع أو الحي أو الزاروب..!
أهمية تساؤالت الثالثة تأتي في ظل عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على الوضع القانوني لالجئ 
الفلسطيني في لبنان خالل الخمس سنوات، فهو ال يزال األجنبي المحروم من الحقوق المدنية بما فيها 
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ستشفاء والتعليم..، وأن "قوانين التمييز التي يمارسها لبنان بحق الالجئين الحق في العمل والتملك واال
 الفلسطينيين يمنعهم من تحسين أوضاعهم االقتصادية وحياتهم اليومية" كما جاء في 

الدراسة، باإلضافة إلى وجود ضوابط صارمة تمنع الالجئ الفلسطيني من سورية بالعمل أو التنقل ال 
، ويعيشان سوية في "منازل في المخيمات 2015ا" من بدل اإليواء ابتداًء من تموز بل وحرمته "األونرو 

بحاجة إلى صيانة، وفيها تمديدات كهربائية غير مكتملة، ومشاكل في شبكات البنى التحتية والتخلص 
للمقيم  %62للمهجر( وتسرب للمياه ) %81.1للمقيم و  %78من النفايات، وفيها نسبة رطوبة عالية )

للمهجر( وتعاني من استمرار الظلمة  %56.4للمقيم و %52للمهجر( ونقص في التهوية ) %68و
 للمهجر(" كما جاء أيضًا في نتائج الدراسة. %57.6للمقيم و 55.2%)

 6/6/2016، فلسطين أون الين
 

 الملتبس: وكالة لغوث الفلسطينيين.. والسوريين؟! األونرواعرض 
 إبراهيموسيم 

ألسباب جلّية، عقوٌد من رعاية الشتات، ال تدعو عروض المساعدة من "األونروا" بروكسل: 
لالطمئنان. "وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين" تقّر نفسها بتلك الحقيقة. كيف أن تعّلق األمر 

مقارنة الالجئين السوريين بالالجئين الفلسطينيين؟ الوكالة األممية تقول إن المقارنة جائزٌة بحكم األمر ب
الواقع: نحو خمسة ماليين الجئ لدى كل من مجتمعي اللجوء "الطويل األمد"، موزعين تقريبًا في 

ي للفلسطينيين ـ خدماتها، البلدان نفسها. هنا، تعرض الوكالة ـ المتهمة بالتقصير وتراجع دعمها المال
معلنًة أنها ال تمانع، من حيث المبدأ والفعل، من التوسع، لتكون "وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 الفلسطينيين والسوريين".
حتى بافتراض حسن النيات، ال يدعو العرض أحدًا من المعنيين به للتفاؤل. إنه نذير شؤم لالجئين 

مستقبل لجوءٍّ بال أفق. نذير شؤم لدولة مثل لبنان تخشى تكرار  أنفسهم، حينما يستشرف لهم العرض
محاوالت "التوطين"، المريرة بالنسبة لالجئين قبل غيرهم. إلى جانب ذلك، عرض من هذا النوع ال 
يمكن إال أن يثير ريبة الفلسطينيين، عبر مماثلة قضيتهم وضمها في ملف واحد إلى قضية أخرى، 

تتوقف يومًا عن تصفية "حق العودة" دوليًا. إذا كان هناك من "خبر  خصوصًا في ظل محاوالت لم
، لتقول إن قضية تهجير الفلسطينيين ال فرادة اإلسرائيليجيد" في كل هذا، فهو لحكومة االحتالل 

 فيها، وأن الشرق األوسط بات مليئًا بالالجئين والنازحين من كل دوله.
"األونروا" بيير كرينبول، خالل جلسة نقاش مع البرلمان  العرض جاء على لسان المفوض العام لوكالة

األوروبي في بروكسل. بعد شروحات مطولة عن أهمية خدمات الوكالة، خصوصًا لجهة تعليم 
الفلسطينيين، بدا بعض النواب األوروبيين مهتمًا بالسؤال عن "جيل ضائع" من السوريين بال مدارس. 

أعتقد أن العالم يمكنه أن يحقق استخدامًا من تجربة األونروا جواب كرينبول كان على رأس لسانه: "
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خبراتها لتوفير التعليم بالنسبة لمجتمعات الجئة على المدى الطويل"، قبل أن يوضح "أعتقد أنه إذا 
ذا كان هناك اهتمام كي توّفر األونروا لالجئين السوريين بعض الخبرات التي  تحّصلنا على الوسائل، وا 

يدعم أعمال وكاالت )أممية( أخرى في هذا المجال، فليس هناك أي سبب كي ال يكون  حّصلتها، بما
 لدينا عدد من المدّرسين الفلسطينيين من الممكن أن ينخرطوا في هذا األمر".

لمن التبس عليه األمر أو باغته، قال المسؤول األممي إنها المرة الثانية التي يقترح فيها هذه المبادرة، 
العالمية بضيافة تركيا الشهر الماضي. كالمه في بروكسل،  اإلنسانيةعنها سابقًا في القمة بعدما أعلن 

إجماال، يمكن أن يمّر كشريط ترويجي خالص لجوهرية العمل الذي تقوم به وكالته. لكنه أيضًا، 
ه حول ألسباب المقارنة التي ذكرها بنفسه، يمكن أن يكون شريطًا ترويجيًا إلمكانية العرض الذي قدم

 التوسع باتجاه رعاية السوريين.
المسألة ال يجب إهمالها، كما يقول كرينبول، مواصاًل المقارنة والمماثلة: "أعتقد أنها مسألة هائلة، ربما 
لدينا اآلن ثاني أكبر مجتمع لجوء، على المدى الطويل، في الشرق األوسط، يعيش جنبًا إلى جنب مع 

نفس العدد، نحو خمسة ماليين، وهم )السوريون( ال يحصلون على الالجئين الفلسطينيين، تقريبًا 
 المستوى ذاته من التعليم والخدمات مثل الالجئين الفلسطينيين".

ذّكر المسؤول النواب األوروبيين بأن عمل الوكالة يمّثل "استثمارًا في االستقرار واألمن"، لكونه يمنع 
أوروبا تتحرك لمواجهة تدفقات الالجئين أساسًا بدوافع  تحّول مجتمع الالجئين إلى قنبلة يأس موقوتة.

 سياسية، لكن الحسابات االقتصادية حاضرة في صلبها.
مفوض "األونروا" يقدم لهم أيضًا حسابات جدوى. استعرض باألرقام المنافع االقتصادية من توكيل 

ة الصحية ستكون أضعافًا: األمم المتحدة برعايتهم في الدول المجاورة، لكون تكلفة التعليم والرعاي
 التعليم سيكلف عشرة أضعاف، أما الرعاية الصحية فستكون تقريبًا مئة ضعف.

ما قّصة حماس األونروا لتقديم عروض تشمل السوريين بدعمها؟ سألت "السفير" مفوض األونروا عن 
مع ذلك، برر هذه القضية، فأعاد التذكير أنها مجّرد عرض، ألن تفويضهم يشمل الفلسطينيين فقط. 

الطرح بالقول "تحدثت عن ذلك غالبًا كحلم"، قبل أن يضيف "قلت فقط إن األونروا لديها تجربة كبيرة 
ذا كان هنالك اهتمام )بالعرض( ووسائل، سنكون حينها سعيدون بأن نقّدم الدعم  في هذا المجال، وا 

 لالجئين السوريين عبر توفير وتشارك بعض خبراتنا".
، األمم المتحدة، منظمة تديرها الشعوب لصالح الشعوب، لما كان سؤال كهذا واردا. لو كانت الوكالة

لكنها، في النهاية، المنظمة الدولية التي تديرها القوى الكبرى، دول مجلس األمن الدولي الخمس 
الدائمين، هم أنفسهم الذين أداروا ويديرون الصراعات واألزمات والحروب. هم أنفسهم الذين صمموا 

 سنة. 65ندسة االغاثة الفريدة هذه، "األونروا"، كي تعمل "سيارة إسعاف" ه
سيكون غريبًا بالفعل لو أن المفوض بيير كرينبول ال يدرك الحساسيات المحيطة بطرحه. حديثه أظهر 

. كل مرة كان يذكر اإلسرائيليأنه يعيها تمامًا، خصوصًا لجهة مراعاة أال ينتقد سلطات االحتالل 
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كان يورده كأنه ظاهرة قائمة بذاتها، بال فاعل، ولم يذكر مرة واحدة أن ما يتحدث عنه هو  االحتالل
. لكنه كان حريصًا على ذكر إسرائيل حينما يكون السياق "إيجابيًا"، كالحديث عن اإلسرائيلياالحتالل 

 قيامها بمساع لتقليل عجز موازنة "األونروا".
عرض مفوض الوكالة. الحديث عن اللجوء السوري  هناك أساسات صالحة على األقل لمقاربة

باحتمالية المدى الطويل ليس جديدًا. كرره العبون من كافة مستويات الصراع، بعدما صار طبقات 
مع تصفية الحسابات المتواصلة بين  اإلقليميفوق طبقات. الصراع المحلي بتشابكاته وحربه، الصراع 

يران، انضمام القضية الكرد ية بوصفها عابرة للدولة وضاربة على عصب حساسيتها، السعودية وا 
 خصوصًا في تركيا، وصواًل إلى التنافس بالوكالة بين الغرب بقيادة واشنطن وبين موسكو.

كل هذا ينذر بأن الحّل السوري ليس قريبًا. األمم المتحدة منخرطة في التعامل مع ملف اللجوء السوري، 
 اإلغاثةجئين" ومنظمة "اليونسيف"، لتشارك الدول المعنية به في تقديم عبر "المفوضية السامية لشؤون الال

والمساعدات والخدمات، كما أنها تشارك في إدارة مخيمات الالجئين في تلك الدول. لم تكف األمم المتحدة 
عن الشكوى من نقص التمويل، في حين تقّدم وكالة "األونروا" نفسها مثااًل يحتذى في التعامل مع نقص 

 والكوادر والتشغيل. اإلدارةلتمويل، إضافة لالستفادة القصوى بإشراك مجتمع اللجوء في ا
تتحدث "األونروا" أيضًا عن حساسيات ممكنة من حسن أدائها. السوريون في بلدهم سيرون ضيوفهم 
الالجئين الفلسطينيين يحصلون على خدمات أفضل تؤمنها وكالة دولية ممولة وكفوءة. حينما سألنا 

رينبول حول هذه القضية، قال إنه "مع أن الالجئين الفلسطينيين كان مرحب بهم في سورية، لكن ك
بالطبع هناك خطر االنزالق بأن هذه الحساسية يمكن أن تحدث"، قبل أن يضيف "ما فكرت به هو أن 
اه السوريين، الذين هم الجئون أيضًا خارج سورية، ربما يحصلون على تعليم أقل بمرات مما تلق

 الفلسطينيون تاريخيًا".
حديث مفوض "األونروا" ذو وجهين، كالهما يرد في سياق مبني بشكل محكم: التأكيد على أن الحل 
السياسي جوهري ومطلوب على نحو عاجل، مع التذكير في الوقت ذاته أن الوكالة تعمل وتخطط 

قدر ما يمكنها، ووكالة قدمت وكأن الحل لن يأتي. وكالة تعمل لتخفيف ُمقاساة التهجير واللجوء ب
دامته.  حبوب مسّكن لأللم، ربما ساهمت في تخديره وا 

حينما سألت "السفير" كرينبول عن الشكوك في هذا االنفصام بالشخصية، رّد بلهجة متفّهمة: "أتخيل 
سنة مع عوز الحل السياسي، كنت لتسأل هذه األسئلة، لكن في الوقت ذاته  65أنه لو كنت تتعامل لـ

 األونروانشاطها إنها بداية النهاية، ألن  األونرواتقي أحيانًا نفس الفلسطينيين يقولون حالما تخّف ال
تنسحب وتتخلى عنا"، قبل أن يضيف "هناك هذه المشاعر المتضاربة تجاه األونروا، ولو أنا فلسطيني 

هو واضح أن  كنت ألفّضل أن تتعامل معي دولة فلسطينية، بدال من وكالة أمم متحدة. لكن ما
 األونروا ستكون هناك مهما طال األمر".

 15/6/2016، السفير، بيروت
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 هل ستنسحب األونروا من األردن؟
 فايز الفايز

ـــة األمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغ ـــدي فـــإن وكال ـــة ل ـــر المحدّث ـــين حســـب المعلومـــات الســـابقة وغي يل الالجئ
توديـع مهماتهـا التـي أنشـأت مـن أجلهـا أساسـا، ألسـباب  إلـىالفلسطينيين "األونروا" قد باتت في طريقها 

الـدول المانحـة  التـزامعدة ولعل المعلـن منهـا هـي األزمـات الماليـة السـنوية التـي تعـاني منهـا جـّراء عـدم 
ليهـا الوكالــة للقيـام بواجبهـا تجـاه المخيمــات عليــه مـن دفـع المبـالغ الماليــة التـي تعتمـد ع االتفـاقبمـا تـتم 

وهــي تقــدم الخــدمات األساســية كــالتعليم  الفلســطينية فــي األردن والضــفة الغربيــة وغــزة وســورية ولبنــان،
والطبابـــة والتغذيـــة والخـــدمات اإلنســـانية األخـــرى، ولكـــن يبـــدو أن المشـــكلة باتـــت فـــي المنظمـــة األم أي 

العمل في بؤر الصراعات لذلك تدفع باتجـاه إنهـاء  زة عن استمرارمنظمة األمم المتحدة التي باتت عاج
في العالم الماضي كان شبح إغالق مـدارس الوكالـة فـي  2017خدمات الوكالة التي مدد لها حتى ربيع 

الـف طالـب، وكـان السـبب المعلـن أيضـا هـو العجـز المـالي، لهـذا بـذل األردن جهـودا  150األردن يهدد 
المطلوبة لسد العجز، وجراء الجهد األردنـي قامـت الحكومـة السـعودية بـدفع مائـة  مضنية لتوفير المبالغ

 إلــــىوخمســـين مليـــون دوالر وتحويلهـــا للوكالـــة، زيــــادة علـــى المنحـــة األمريكيـــة، وهــــذا مـــا أعـــاد الحيـــاة 
داريــين، ولكــن اليــوم بــات مختلفــا عــن األمــس،  المــدارس وتــوفير رواتــب العــاملين فيهــا مــن مدرســين وا 

ألزمــة الماليــة تــدق نــاقوس الخطــر وتعطــي المبــرر األفضــل للوكالــة كــي تســتريح مــن المهمــة وعــادت ا
إن وجود وبقاء األونروا ليس مجرد وجود هيئة أممية تقدم الخدمات لشعب طرد عن  التاريخية المتعبة.

نســانية وصــراع مــا بــين معتــد ومعتــد عليــه،  أرضــه فحســب بــل هــو دليــل علــى وجــود مشــكلة سياســية وا 
رة حية على معاناة الشعب الفلسطيني الذي بات يفقد األمل في إعادة حقه في العودة في هذه ظل وذاك

ــدان الكبــرى،  هــذه األعاصــير الكارثيــة التــي يعــاني منهــا العــالم العربــي، والحــروب والصــراعات فــي البل
لعراقيـــون فالقضـــية الســـورية طغـــت علـــى القضـــية الفلســـطينية اليـــوم والالجئـــون الســـوريون والمهّجـــرون ا

والمشــردون الليبيــون وضــحايا الحــرب فــي الــيمن أزاحــوا قضــية الالجئــين الفلســطينيين عــن المشــهد، مــا 
معلومـاتي شـبه  التاريخي بهم وبحل قضية العودة وحق الالجئين فـي تقريـر مصـيرهم. االهتمامأضعف 

جهودهـا لخدمـة بيئـة المؤكدة أن الوكالة رفضت عروضـا لتبرعـات ماليـة كبيـرة تـم تقـديمها لغايـات دعـم 
ولعل أهم هذه العروض جاءت من البنك العربي ومن السيد صبيح المصري كال على حده  المخيمات،

مليون دينـار، وهـذا يشـي بـأن هنـاك نوايـا مـا تجـاه بقـاء الوكالـة عاملـة علـى األراضـي  20وبحدود مبلغ 
الـف  117ديا جديـدا يتعلـق بمصـير وهذا ما يهمنا، فإذا انسحبت فسـتجد الحكومـة األردنيـة تحـ األردنية،

طالب يدرسون بمدارس الوكالة سنويا، نـاهيكم عـن طـالب الكليـات و المـوظفين المحليـين مـن مدرسـين 
داريين، فضال عن المراكز الصـحية وخـدمات الطبابـة ومسـاعدة العـائالت المسـجلة غـذائيا وماليـا فـي  وا 

الفلســطينية والصــراع الوجــودي مــع إســرائيل  لهــذا وفــي ظــل الجمــود المتعلــق بالقضــية العشــرة مخيمــات.
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وتوقـــف المفاوضـــات التـــي ال يؤمـــل منهـــا أي نتيجـــة باتجـــاه الحـــل النهـــائي، ســـتبقى مشـــكلة الالجئـــين 
الفلسـطينيين فــي الــدول العربيــة الــثالث وفـي الــداخل الفلســطيني قائمــة، وهــذا يؤكـد علــى حقهــم فــي بقــاء 

قـــذف المشـــكلة مـــن جديـــد فـــي حضـــن الـــدول  إلـــىي األونـــروا حتـــى تنتهـــي المشـــكلة، وغيـــر ذلـــك ســـيؤد
مليــون ومائــة 2مــن أصــل  الــف الجــئ مســتفيد مــن خــدمات الوكالــة، 380المستضــيفة، واألهــم هــو رمــي 

فـي األردن حسـب اإلحصـاء الرسـمي، لمصـير قـاتم وألحضـان الفقـر والمـرض، مـا يزيـد مـن  الجئالف 
إن أي هروب للوكالة من مسؤولياتها هو هروب  .معاناة الدولة األردنية ماليا واجتماعيا وسياسيا أيضا

لهيئة األمم المتحدة والدول األعضاء المعنيين بدعم بقاء وكالـة الغـوث، وعلـى المنظمـة األمميـة إجبـار 
إســرائيل علــى المشــاركة بتقــديم الــدعم المــالي المباشــر للوكالــة، ألنهــا الســبب المباشــر فــي هــذه المأســاة 

ل مهــاجرين جــدد فــي أرضــه، ولهــذا ال يمكــن القبــول بالمقارنــة مــا بــين الكبــرى لشــعب تــم تهجيــره إلحــال
اللجــوء الســـوري وامتحـــان القـــدرة األردنيــة لتحمـــل الالجئـــين الســـوريين علــى أرضـــه لتبريـــر خـــروج وكالـــة 

 الغوث ذات الجهود الجبارة.
 28/8/2016الرأي، عّمان 

 

 إعادة إعمار قطاع غزة باألرقام
 د. ماهر تيسير الطباع

تعرض قطاع غزة إلى حرب إسرائيلية شرسة وضروس وطاحنة استهدفت البشر  2014في صيف عام 
ألف  11والشجر والحجر وحرقت األخضر واليابس دون تمييز وخلفت دمارا هائال، وأدت إلى تدمير 

وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن،  6,800، ووحدة سكنية بشكل كلى
 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف. 147,500وحدة سكنية تضررت بشكل كبير و 5,700و

وقدرت  ،كيلومتر من الشوارع 75تم الحاق الضرر في ت البنى التحتية إلى دمار هائل و وتعرض
وتضررت خالل  ،مليون دوالر 90لكهرباء بأكثر من األضرار التي لحقت الُبنى التحتية للمياه وا

مؤسسة للتعليم العالي،  12مدرسة تابعة لألونروا،  91مدرسة حكومة وخاصة،  236الحرب اإلسرائيلية 
هذا باإلضافة إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق االقتصاد الفلسطيني  ،روضة أطفال 199و

منشأة  5,153للتدمير الكلى والجزئي والحرائق لما يزيد عن والتي أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة 
اقتصادية من المنشآت الكبيرة و االستراتيجية والمنشآت المتوسطة والصغيرة والتي تمثل مجمل اقتصاد 

 (.الخدماتيةقطاع غزة في كافة القطاعات )التجارية والصناعية و 
رصد حقيقة ما تم إنجازه في ملف إعادة ن 2014وبعد مرور أكثر من عامان على انتهاء حرب صيف 

إعمار قطاع غزة بناء على أرقام حديثة صادرة عن مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
أوتشا، ومؤسسة شيلتر كلستر والتي تقوم بمراقبة عملية إعادة  –فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة 

 اإلعمار والبنك الدولي.
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  تشرين األول/أكتوبر  12بلغ إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في
بمبادرة من جمهورية مصر العربية والنرويج والسلطة الوطنية الفلسطينية، خمسة مليارات  2014

 .2014قطاع غزة بعد حرب تموز/يوليو  إعمار إعادةمليار دوالر بهدف دعم  3,5دوالر، من بينها 
مليار دوالر،  3.5مليار دوالر من أصل  1,596أي مبلغ  %46ما تم صرفه إلعادة إعمار غزة هو 

مليون دوالر للمساعدة في ميزانية  251مليون دوالر لألمور المستعجلة، و 612تم تخصيص 
نية مليونا للب 386مليون دوالر للوقود، و 89األونروا )وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين( و

 مليونا لدعم الميزانية الحكومية. 299مليونا عبارة عن مساعدات إنسانيه طارئة، و 253التحتية، و
 فلسطيني هدمت منازلهم أو لحقت بها أضرار جسيمة خالل الحرب  100,000من بين ما يقارب من

 فلسطينيا مهجرين، وأكثر من نصفهم قد ال يحصلون 65,000ما زال  2014التي وقعت في عام 
 بسبب نقص التمويل الدولي. 2016 على أي مساعدات نقدية خالل النصف الثاني من عام

ألف طفل في  160بلغ عدد األطفال الذين يحتاجون إلى دعم نفسي اجتماعي مستمر ما يقارب من 
 قطاع غزة.

ألف  11وحدة سكنية، من أصل  11,81عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها من جديد قد بلغت 
من كافة الوحدات التي تم  %10.7وهي تمثل فقط  2014وحدة سكنية دمرت كليا خالل حرب عام 

 من المنازل الُمدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات. %50تدميرها كلي، وال يزال نحو 
حة في الت %16لم تتم تلبية سوى  ل من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة الكلية الُموضَّ قييم الُمفصَّ

 .2014الذي أُِعد بعد حرب 
ألف  915مجمل ما تم توريده من مادة اإلسمنت للقطاع الخاص إلعادة إعمار قطاع غزة ال يتجاوز 

من احتياج قطاع في الوضع  %30طن منذ إعالن وقف إطالق النار وهذه الكمية تمثل حوالي 
 الطبيعي خالل الفترة السابقة.

( الخدماتيةالتجارية والصناعية و تم استهدافها في كافة القطاعات )تصادية التي بلغ عدد المنشآت االق
مليون دوالر وذلك وفقا لتقديرات الفريق  150وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن  ،منشأه اقتصادية 5,153

عادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية  ،الوطني لإلعمار وقدرت تكاليف إنعاشها وا 
وحتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم  ،مليون دوالر 566المبكر وا عادة اإلعمار بحوالي  لإلنعاش

مليون دوالر فقط من خالل المنحة  25تخصيصها إلعادة إعمار القطاع االقتصادي تقدر بحوالي 
منشأه من المنشآت  3,200وتم رصد معظم هذه المبالغ إلعادة إعمار وتعويض  ،القطرية والكويتية

 غيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط.الص
وفي النهاية فإن كافة األرقام تتحدث عن البطيء الشديد في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وعدم التزام 
المانحين بوعودهم اتجاه عملية إعادة اإلعمار، وسوف تستغرق عملية إعادة اإلعمار سنوات طويلة 
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نهاء الحصار في حال لم يحدث أي تغير جوهري في السياسات ا إلسرائيلية اتجاه قطاع غزة وا 
 المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.

The Times of Israel, 18/9/2016 
 

 لبنان وأهمية قوننة العالقة مع األونروا
 علي هويدي

عامًا على عمل وكالة "األونروا" في لبنان، إال أنه لم يتوصل حتى  65من "بالرغم من مضي أكثر 
تاريخه إلى اتفاقية بينهما تتحدد بموجبها وضعية موظفي الوكالة القانونية والحصانات الممنوحة لهم 
ولمقر الوكالة في بيروت. أكثر من ذلك، يؤكد تكليف "األونروا" األصلي على أهمية التنسيق مع 

مضيفة في العديد من المسائل وال سيما االجتماعية والصحية والتعليمية والخدماتية، وهو غير الدول ال
 متوافر بالنظر الى عدم قيام تنسيق ممنهج ومؤطر في مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بين الطرفين".

للجوء من الكتاب الذي أصدرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني "ا 67هذا ما جاء في الصفحة رقم 
كلفة األخوة في زمن الصراعات" وأطلقته اللجنة من السراي الحكومي في  -الفلسطيني في لبنان 

، ويضيف بأن غياب اتفاقية إطار واتفاقية مقر وعدم وجود 2016بيروت في السابع من أيلول/سبتمبر 
لمشكالت التي التنسيق الممنهج والمخطط له قد "أدى إلى عدم تبلور سياسات وقواعد مستقرة لحل ا
بحكم األمر  -تعيق أداء "األونروا" والدولة اللبنانية لدورهما على النحو األمثل. فقد حصلت تفاهمات 

بين الدولة اللبنانية و"األونروا" تتعلق باألراضي التي تقوم عليها المخيمات وبعض المسائل  -الواقع 
لقة بشأنها وبشأن المسؤولية عن كلفة األخرى، على أنه ال يزال هناك إشكاالت قانونية كثيرة عا

الخدمات وغيرها من المسائل، وهناك عشرات المراسالت المتعلقة بمجمل المسائل العالقة بين وزارة 
الحل عبر القنوات القائمة جراء التعقيدات  إلىالخارجية وبين وكالة "األونروا" دون أن تجد طريقها 

 اللبنانية".القائمة بين الوكالة وبين أطراف الدولة 
تنبهت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لهذا المنحى المتراكم والخطير والذي له انعكاساته السلبية على 

 -حديثاً  -الالجئين الفلسطينيين في لبنان والدولة المضيفة وعلى أداء األونروا نفسه، وربما أهمها 
ارعت اللجنة وبمبادرة من رئيسها الوزير تأخير وتعطيل مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد، لذلك س

السابق حسن منيمنة إلى تشكيل مجموعة عمل سياسية أطلقت عليها اسم "مجموعة العمل اللبنانية 
حول قضايا الالجئين الفلسطينيين"، وتضم ممثلي الكتل السياسية األساسية؛ التيار الوطني الحر 

الكتائب وحزب القوات اللبنانية وحركة أمل وحزب  والحزب التقدمي االشتراكي وتيار المستقبل وحزب
أطلق رئيس الحكومة اللبنانية تمام سالم عمل "مجموعة العمل" وحثها في كلمته  9/1/2015هللا، وفي 

للوصول إلى صياغة "توصيات" تعبِّر عن مصالح لبنان العليا وسيادته على أرضه من خالل 
قدمت  24/6/2015نيين في تأمين العيش الكريم"، وفي مؤسساته وتستجيب لمصالح الالجئين الفلسطي

مجموعة العمل "توصية" إلى الرئيس تمام سالم تضمنت "ضرورة عقد الدولة اللبنانية اتفاقية مقر مع 
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وكالة "األونروا" وذلك لتنسيق العمل مع هذه الوكالة الدولية وتنظيم مجاالت التعاون وتبيان حدود 
الدولة مع تقدير الصفة الدبلوماسية التي تتمتع بها"، وقد وافقت على هذه  صالحياتها، تأكيدًا لسيادة

التوصية كل التيارات السياسية الكبرى في لبنان، الُمَمثَّلة في البرلمان وفي الحكومة اللبنانية، بمعنى 
ة آخر أن عمل كلٍّّ من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والتي تضم سبعة وزارات؛ العدل والخارجي

والمغتربين والدفاع الوطني والشؤون االجتماعية والعمل والصحة ووزارة الداخلية والبلديات و"مجموعة 
العمل" ستبقى في سياق الصالحيات المحدودة باالستشارات ورفع التوصيات، أما قرار التنفيذ أو عدمه 

 فبيد رئاسة الحكومة.
ي بضرورة األخذ بعين االعتبار رأي المرجعية على أهمية ما ذكرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطين

الفلسطينية الرسمية واللجان الشعبية القائمة في المخيمات ومع منظمات المجتمع المدني لتحقيق هدف 
قوننة العالقة بين الدولة اللبنانية و"األونروا"، لكن يبقى تمثيل الوجود الفلسطيني في لبنان غائب عن 

ومن الجيد أن يكون هناك لجان فرعية فيها تمثيل للفلسطينيين لكن هذا "اللجنة" وعن "المجموعة"، 
غير كاف. من المهم أن يكون للفلسطينيين تمثيل ورأي في الحوار واتخاذ القرار بما يحفظ سيادة 

 البلد، وعيش الالجئ بكرامة إلى حين العودة.
 6/10/2016فلسطين أون الين، 

 

 حصار على غزة دخل عامه العاشرمحرومون من مستوى معيشي إنساني: ال
 بو شاك

المشكلة ليست هنا، فالحروب في هذا المكان تأتي  الماضية ولكن"لقد نجوت من الحروب الثالثة 
ان األمل. والطريقة الوحيدة التي يمكنني من خاللها وتذهب. ولكن الصراع األكبر يكمن في عدم فقد

القيام بذلك هي االنسحاب بعيدًا، وخلق عالمي الخاص والنسيان." هذا ما أخبرني به علي صاحب 
 الستة وثالثين ربيعًا والذي يعمل ناداًل في أحد المقاهي في مدينة غزة.

خانق مفروض على األرض والبحر  ُولد علي في غزة ومنذ عشرة أعوام تقريبًا يعيش تحت حصارٍّ 
مما أدى لعزل علي وبقية سكان قطاع غزة  2016والسماء. وقد دخل الحصار عامه العاشر في يونيو 

كيلو متر مربع. وتعد غزة واحدة من  365مليون في محيطٍّ صغير تبلغ مساحته  1.8والبالغ عددهم 
 وتعاني من الفقر الشديد والصراعات المتكررة.أكثر المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في العالم 

ساعة  22و  18مع انقطاع الكهرباء لمدة تتراوح ما بين  –أزمات مزمنة من نقص الكهرباء والوقود 
وبنى  -في المائة من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للشرب  95 –تلوث مياه شديد  -يومياً 

هذا هو الواقع اليومي في غزة حيث  -رة من العنف المسلحتحتية مدمرة كتذكير كئيب للجوالت المتكر 
ُيحرم الغزيون من مستوى معيشي إنساني. ولم يكن هذا هو الحال دائمًا: فقبل فرض القيود على حركة 

 األفراد والبضائع، كان مجتمع غزة مجتمعًا متطورًا نسبيًا مع قاعدة إنتاجية واقتصادٍّ مزدهر.
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لعكس اتجاه هذا المسار، وفاقم األمر، العمليات العسكرية اإلسرائيلية  أدى واالحتاللولكن الحصار 
والدمار واسع النطاق الذي تخلفه، وتخضع اليوم غزة لما تطلق عليه األمم المتحدة "تقويض التنمية". 
سرائيل، كان من الممكن أن  بفضل موقعها المطل على البحر األبيض المتوسط ما بين مصر وا 

ها وفاكهتها وشواطئها البيضاء. ولكّنها بداًل من ذلك، تشتهر بأزمة صحية ومياه تشتهر غزة بنخيل
 صرف صحي عنونتها مجلة التايمز تحت مسمى " قنبلة صحية عالمية موقوتة".

جنبًا إلى –لم تكتِف األونروا بالحديث مرارًا عن األثر الكارثي للصراعات المتكررة في غزة ولكنها 
وبشكل متكرر إطالق الصواريخ من القطاع.  أدانت-المتحدةفي األمم  جنب مع أعلى المستويات

فنحن منزعجون من كافة المخاطر التي قد تؤدي لخسارة في األرواح. وفي الوقت ذاته، نؤمن بأن 
العكس  إلىالقيود المفروضة حاليًا والمتزايدة على حركة األفراد والبضائع قد تؤدي وبشكل كبير جدًا 

المعلنة التي تم فرضها ألجلها أال وهو الحفاظ على أمن  األسبابجة المرجوة من تماما من النتي
إسرائيل. وتمثل هذه القيود المشددة خطرًا محتماًل لتزايد مشاعر اإلحباط والعنف والتطرف والتي من 

 الممكن أن تكون سببًا في اندالع صراع مدمر آخر في قطاع غزة.
 

 قعًا ملموساً سوف تصبح التحذيرات المتكررة وا
لقد أصدرت األمم المتحدة تحذيرات متكررة حول األوضاع المقلقة والجسيمة السائدة في القطاع 

لن يكون  –الصغير. وقد حذرنا بالفعل قبل أربعة أعوام أن قطاع غزة سيصبح غير صالح للعيش 
عوام، تكررت هذه . وفي أقل من أربعة أ 2020العام  بحلول-للعيشهناك ما يكفي من الموارد للسكان 

التحذيرات بشكلٍّ أكبر منذ ذلك الحين. في حال عدم اتخاذ أية إجراءات جوهرية وفورية لمعالجة 
األسباب الكامنة وراء الصراع مثل الحصار والذي يجب رفعه بالكامل، ستمسي هذه التحذيرات حقيقة 

 واقعة ولن تكون مجرد كارثة تلوح باألفق.
ح للعيش يضطر سكانه لمغادرته. هذا ما يحدث عند وقوع كوارث عندما يصبح المكان غير صال

 بيئية مثل الجفاف، أو صراعات كما هو الحال في سورية.
ولكن على الرغم من ذلك فإن سكان قطاع غزة محرومون أيضًا من هذا المالذ األخير حيث ال 

م الفرار من الفقر المدمر وال كيلومتر مربع. ال يمكنه 365يمكنهم الحركة خارج القطاع البالغة مساحته 
ما يقرب من –من هاجس نشوب صراع آخر. ال يملك الشباب في القطاع وهم متعلمون وبشكل كبير 

السفر للدراسة خارج غزة أو البحث عن عمل  خيار-عشرفي المائة من السكان دون سن السابعة  50
محكمتين في شمال وجنوب قطاع في أي مكان خارج السياج الفاصل ونقطتي التفتيش الحدوديتين ال

 غزة.
وفي ظل إغالق معبر رفح الفاصل ما بين مصر وغزة بشكل كامل فيما عدا أيام قليلة خالل العام، 

ال يحَظ السواد  الخروج،وحرمان إسرائيل حتى الحاالت اإلنسانية أو موظفي المنظمات الدولية من 
التي يسعى وراؤها الكثيرون. كما ال  األعظم من السكان بفرصة الحصول على "تصاريح" السفر
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يستطيعون مغادرة القطاع عبر البحر دون الخوف من االعتقال أو التعرض إلطالق النار من قبل 
البحرية اإلسرائيلية أو المصرية كما ال يمكنهم تسلق الجدار الفاصل شديد الحراسة ما بين إسرائيل 

 وغزة دون مواجهة المخاطر ذاتها.
ر بشكل فاعل على ما تبقى من طبقة متوسطة في غزة مما حول تقريبًا كافة السكان لقد قضى الحصا

في المائة في الربع  41.7االعتماد على المعونات والى ويالت الفقر المدقع. وبلغت نسبة البطالة  إلى
في المائة من  80أجبر  كما-وهذا ال يشمل نسب البطالة المقنعة العالية  – 2016الثاني من عام 

السكان على االعتماد على المساعدات اإلنسانية ليتمكنوا من تغطية احتياجاتهم األساسية مثل الغذاء 
أمورٍّ أخرى مثل البطانيات،  إلى إضافةوأيضًا التعليم األساسي، والرعاية الصحية األساسية، والمأوى 

-الحصارقبل  – 2000والفرشات، أو مواقد الطهي. وفي هذا السياق، قدمت األونروا خالل العام 
مما يعني  –شخص  930,000مستفيد بينما تدعم اليوم ما يزيد على  80,000الغذائية لـ  المساعدة

 زيادة اثنا عشر ضعفًا.
 

 األثر النفسي واالجتماعي : مستويات عالية من الضغط النفسي والضيق
ه واضح على السكان في وقد اشتملت اآلثار المركبة للحصار على أثر نفسي، ربما أقل وضوحًا ولكنّ 

غزة. بغض النظر عّما تبقى لدى السكان من قدرة على التكيف، فإنها تتالشى مع كل يوم يستمر به 
الحصار. وقد اتضح لبرنامج الصحة النفسية المجتمعية في األونروا أن الالجئين الفلسطينيين في غزة 

النفسي. كما وتشير ارتفاع حاالت يعانون وبشكل متزايد من مستويات عالية من التوتر والضيق 
 إلى-معتادوالتي لم تكن ظاهرة معروفة ولكّنها غدت أمر  –االنتحار المسجلة في أرجاء قطاع غزة 
 استنزاف قدرات الفلسطينيين على التأقلم.

في المائة على األقل ممن هم  30وفي أوساط األطفال الالجئين الفلسطينيين، تقدر األونروا وجود 
ى تدخالت نفسية اجتماعية منظمة. وتتمثل األعراض األكثر شيوعًا ف: الكوابيس، بحاجة إل

 اضطرابات األكل، والخوف الشديد، والتبول الال إرادي.
حرفيًا  –"يشكل الملل العامل الرئيسي وراء االكتئاب واليأس ما بين الشباب حيث يجلسون في الظالم 

لهم وال قوة. كما يفكرون بحياتهم وال يجدون سوى الحول  أن ويشعرون-الكهرباءنتيجة النقطاع 
الحلول السلبية. غزة مليئة باألفكار، هناك كم كبير من اإلبداع في هذا المكان ولكّننا ال نركز بشكلٍّ 
كافٍّ على أفكارنا بل نركز على االعتماد على المعونات. فقد أدى الحصار لخلق حالة حصار ذهنية 

ب ينسحبون. فلَم يتوجب عليهم المحاولة في حين تواجههم "ال" كبيرة في عقول الشعب إذ بات الشبا
ليه رنا قوفة، قائدة مجتمعية شابة من المنطقة الوسطى في إدومًا وفي كل وقت؟" هذا ما خلصت 

غزة، المشاعر التي تنتاب الشباب الغزي. " إن الحياة في غزة عبارة عن دائرِة قاسية ومن سيساعدنا 
 ائرة؟" تساءلت رنا.على كسر هذه الد
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إّن الحصار المفروض على غزة ليس مجرد مصطلح سياسي كما انه ليس كارثة طبيعية "وقعت". 
الحصار على غزة هو من صنع اإلنسان، هذه كارثة تتعلق بحياة البشر وبقصصهم الحقيقية. حان 

 الوقت ألن نعيد لغزة وشبابها مستقبلهم. يجب رفع الحصار.
 21/10/2016موقع أونروا، 

 

 من المسؤول عن تراجع خدمات األونروا
 عصام عدوان د.

إلى تصفية قضية الالجئين، عبر إنهاء  –تحت تأثير الضغط الصهيوني  –التوجهات الدولية الرامية 
لفلسطينية والدول العربية المضيفة لالجئين تجاه هذه األونروا أواًل، ثم صمت منظمة التحرير ا

 التوجهات الدولية، يدفع األونروا إلى الُمضي ُقُدمًا وبال تردد نحو تقليص خدماتها على طريق إنهائها.
التوجهات الدولية يتم تمريرها عبر كبار موظفي األونروا، الذين ارتضوا أن يقوموا بمهمة تمرير هذه 

بحقوق الالجئين الفلسطينيين، متطلعين لتعزيز مكانتهم الوظيفية مع األمم  المخططات المجحفة
المتحدة، أماًل في الحصول على مراتب وظيفية سامية بعد انتهاء خدمتهم في األونروا، وهي خدمة 
مؤقت بكل حال. وتوّرط بعض كبار الموظفين العرب في األونروا في تمرير هذه السياسات أو التهيئة 

 م الوقوف في وجه الموظفين الدوليين القائمين عليها.لها، وعد
هناك مجموعة من القرائن تشير إلى مسئولية مفوض عام األونروا الشخصية والمباشرة عن خطوات 
التقليص وتراجع الخدمات، دون المساس بمسئولية نوابه ومستشاريه ومدرائه األجانب والعرب، لكنه 

 يتحمل المسئولية األولى، ومن ذلك:
  م أخبره فيها عن عجز الميزانية، األمر 2015َرَفَع إلى األمين العام لألمم المتحدة رسالة في مايو

الذي سيضطره إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، منها: زيادة أعداد الطالب في الصفوف 
 المدرسية، ووقف التشغيل في كل مناطق العمليات.

 ام لثنيه عن تلك اإلجراءات التقشفية، أصّر شخصيًا أثناء المفاوضات التي تمت مع المفوض الع
 طالبا للصف. 35طالبًا بداًل من  41على جعل متوسط عدد الطالب في الصف أكثر من 

  وبسبب غضب الشارع الفلسطيني، واحتجاج موظفي األونروا، اضطر المفوض العام إلظهار بعض
، لكنه 39.5في الصفوف إلى أقل من التراجع الظاهري، بعد أن نجح في رفع متوسط عدد الطالب 

جّمد قرارته بشأن ادعائه الحق في تسريح أي موظف يرى االستغناء عنه أو منحه إجازة بدون 
 راتب، كما استمر في وقف التوظيف.

  ه تعليماته لرفع عدد الطالب إلى ، وقد أفصح 1+ 50بعد مضي عام على تلك الوقائع، عاد ليوجِّ
م إذ أشار إلى أن 2016الضفة الغربية )أندرسون( عن ذلك في أكتوبر مدير عمليات الوكالة في 

لكنه لم يفعل حتى اآلن. ومن  1+ 50تعليمات عليا جاءته بضرورة زيادة الطالب في الصف إلى 
 المعروف أن المسئول المباشر عن مدراء مناطق العمليات هو المفوض العام مباشرة.
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 طاع الصحة عن سائر الخدمات بدءًا من مطلع العام أعلنت إدارة األونروا عن عزمها فصل ق
القادم، وعند سؤال مدير عمليات الوكالة في غزة )بوشاك( عن صاحب المقترح، أشار إلى اإلدارة 

 ( المفوض العام.كرينبولالعليا للوكالة، وهذا يعني لنا )بيير 
 تفاهمات مع مدير وفي األزمة األخيرة تمكن اتحاد موظفي الوكالة من التوصل إلى بعض ال

عمليات الوكالة في غزة، إلى أن أرسل المفوض العام نائبته )ساندرا ميتشل( األمريكية إلى غزة، 
حيث نسفت كل التفاهمات السابقة. وهي تتحمل جزءًا كبيرًا من مسئولية هذه التراجعات إلى جانب 

 المفوَّض.
 وض العام عند موقفه، األمر الذي أدى وعند اشتداد أزمة العالج لالجئين في لبنان، تصلَّب المف

 إلى تغيير مدير عمليات الوكالة في لبنان، بينما بقي المفوض يدير األزمات.
  المسئول المباشر عن التواصل مع المانحين الدوليين لألونروا هو المفوض العام، وكل ًمن يكلِّفه

كافية لخدمات األونروا هو المفوض المفوض بهذه المهمة، وبالتالي فإن الفشل في توفير الميزانية ال
العام. وال يجوز للمفوض أن يستمر في تعليق مسئولية تراجع الخدمات على العجز في الميزانية، 

 تلك التي لم يتحرك بقوة لتوفيرها.
  لم يتمكن المفوَّض العام من وقف مسلسل التقليص في الخدمات المقدَّمة لالجئين، أو زيادة أعداد

فرص العمل للبطالة الرهيبة التي يعانيها الالجئون، أو تحسُّس معاناة الناس الموظفين وخلق 
والمسح على جراحهم، سواء في سورية أو غزة. وهو لم يستطع ثني الدول المانحة عن تراجع 
مساعداتها، او حتى التهديد باالستقالة في حال استمر الوضع على حاله، كي ال يتحمل مسئولية 

 انية.هذه الجريمة اإلنس
وعليه؛ فإن كل أزمات األونروا وتراجع خدماتها في مناطق عملياتها الخمس، إنما مردُّه إلى سياسة 

، الهادفة إلى تنفيذ المخططات الدولية ابتغاء تعزيز مكانته دوليًا. وهي كرينبولالمفوض العام بيير 
ة به. كما تطال بدرجات مسئولية تطال نوابه ومساعديه ومدرائه؛ كٌل على قدر مسئولياته المنوط

متفاوتة، كل ذي مسئولية، بدءًا باألمم المتحدة وأمينها العام، والدول المانحة، والدول العربية المضيفة 
لالجئين، ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وصواًل إلى الفصائل الفلسطينية، وحتى 

 الالجئ نفسه الصامت تجاه حقوقه.
 9/11/2016، السبيل، عّمان

 

 المخيمات الفلسطينية.. شواهد النكبة ونكبة الشواهد
 محسن صالحد. 

مخيما فلسطينيا شاهدا على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني سنة  64حتى أيامنا هذه يقف 
 من شعب فلسطين من أرضه. %57اقتلعت العصابات الصهيونية أكثر من  ، عندما1948
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مخيما مسجلة رسميا لدى وكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا(،  58ومن هذه المخيمات هناك 
مخيما في الضفة الغربية وثمانية مخيمات في قطاع غزة وعشرة في األردن وتسعة في  19تتوزع على 

ناك ثالثة مخيمات في األردن وثالثة أخرى في سورية غير معترف بها لدى في لبنان. وه 12سورية 
األونروا. كما أن هناك أربعة مخيمات كانت قائمة في لبنان تّم تدمير ثالثة منها، بينما تم نقل سكان 

 الرابع وا غالقه.
ألف الجئ،  400ويبلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى األونروا حاليا نحو خمسة ماليين 

غير أن هؤالء ليسوا كل الالجئين الفلسطينيين؛ فالكثير من الفلسطينيين رفض التسجيل لدى األونروا 
الستغنائه عن خدماتها، كما أن الكثير من الفلسطينيين لم يسجلوا أنفسهم إلقامتهم خارج مناطق عمل 

 ولبنان.األونروا التي تنحصر في الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن وسورية 
ألفا يمثلون  490إلى نحو ثمانية ماليين و 2017أما عدد الالجئين الحقيقي فهو يصل في مطلع سنة 

ألف نسمة؛ إذ أضيفت إلى الجئي  700مليونا و 12من مجموع الشعب الفلسطيني البالغ  %66.8نحو 
ج فلسطين التاريخية أعداد كبيرة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة "النازحين" المقيمين خار  1948

روا من أرضهم ولكنهم  150وغير القادرين على العودة إلى بيوتهم. كما أن هناك نحو  ألفا ممن ُهجِّ
 .1948ظلوا مقيمين في مناطق فلسطين المحتلة 

*** 
منذ البداية ظلت المخيمات الفلسطينية أحد أكبر الشواهد الحقيقية على نكبة الشعب الفلسطيني، 

لى الجرائم الصهيونية بحقه، وأحد أكبر رموز المعاناة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، وشواهد حية ع
برزت كأحد أكبر معالم الصبر والصمود والعطاء الفلسطيني، واإلصرار على أن اللجوء مؤقت 
بانتظار العودة إلى فلسطين. غير أن هذه المخيمات، خصوصا في الشتات، أصبحت عرضة 

هناك من َتتسبَُّب ممارساُته بتشويهها، ومحاولة حرفها عن رسالتها ومهمتها للنكبات، بينما كان 
 النضالية.

ال يسكن كل الالجئين الفلسطينيين في المخيمات في هذه األيام، فمنذ بداية اللجوء تدبر الكثير منهم 
أخرى مع أمورهم خارجها، كما انتقل الكثير من سكان المخيمات، مع مرور الزمن، إلى أماكن معيشة 

تحّسن ظروف حياتهم أو انتقالهم إلى أماكن عمل مختلفة داخل هذه البلدان أو خارجها، أو بسبب 
تعرض مخيماتهم لهجمات عسكرية وظروف أمنية أجبرتهم على الرحيل. ولذلك فنسبة المقيمين في 

في  %30في قطاع غزة، و %42في لبنان، و %51المخيمات إلى عدد الالجئين المسجلين هي نحو 
 وفق بيانات األونروا. %28.7في األردن؛ وبمعدل عام  %17في الضفة الغربية، و %24سورية، و

في بدايات اللجوء، رفض الكثير من الفلسطينيين تحويل الخيام التي يسكنونها إلى أبنية، غير أن 
ذت طول المعاناة فرضت نفسها على واقعهم، فاضطروا للتكّيف التدريجي مع أوضاعهم.. فاتخ
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المخيمات شكل أبنية بسيطة مكتظة، تفتقر للتنظيم المدني والبنى التحتية والخدمات، لتصبح نسخة 
 محدَّثة من المعاناة اليومية المستمرة.

في لبنان مثال تضاعفت أعداد الفلسطينيين في المخيمات دون أن تسمح السلطات بتوسيع حدودها، 
خيمات، فأصبحت ُثلث البيوت ال تدخلها الشمس، فاضطر الفلسطينيون لتكثيف البناء داخل الم

وأصبحت الكثير من األزقة ال تتسع لمرور السيارات، وال حتى لنقل األثاث الذي لجأوا لنقله من فوق 
أسطح المنازل، بينما هي تسمح بالكاد لمشي شخصٍّ أو شخصين يسيران بشكل معتاد من تحت 

ساعة يوميا. وفي  12طويلة ال يقل معدلها عن  لفائف من أسالك الكهرباء، التي تنقطع لساعات
الوقت نفسه، يعيش نحو ثالثة أرباع الالجئين تحت خط الفقر، بينما تمنع السلطات اللبنانية 

 الفلسطينيين من معظم مجاالت العمل، كما تمنعهم من حقوق التملُّك.
فسه بؤر ثورة وتمرد على وبالرغم من أن المخيمات شكلت بؤر "فقر وقهر"، فإنها شكلت في الوقت ن

الواقع، وأصبحت نماذج لعزة اإلنسان الفلسطيني وكرامته، وحرصه على هويته ورفضه للتوطين 
وتطلعه للعودة. ولذلك كانت المخيمات الفلسطينية حاضنة أساسية للثورة الفلسطينية وللعمل المقاوم، 

في مجاالت العمل الوطني،  وكان أبناء المخيمات من أكثر المبادرين وأسرعهم في المشاركة
 وخصوصا المقاومة المسلحة.

*** 
دمر الطيران الحربي الصهيوني مخيم النبطية بالكامل، وتسبب في تشريد نحو ثالثة  1974في سنة 

حاصرت القوات االنعزالية الكتائبية وحلفاؤها مخيم تل الزعتر  1976آالف من سكانه. وفي صيف 
يوما، واستشهاد ثالثة آالف من أبنائه معظمهم مدنيون،  52مود دام حتى انتهى األمر بتدميره بعد ص

وقعت مذبحة صبرا  1982سبتمبر  وتم تهجير نحو عشرين ألفا ليدخلوا في لجوء جديد. وفي أيلول/
وشاتيال على يد المليشيات االنعزالية نفسها، وبإشراف وغطاء إسرائيلي، مما أدى الستشهاد نحو ثالثة 

لبناني؛ لتصبح هذه المذبحة أحد الشواهد البارزة على مأساة اإلنسان الفلسطيني في آالف فلسطيني و 
 مواطن اللجوء.

انعكست األوضاع الداخلية العربية واألجندات السياسية لألنظمة على الجاليات الفلسطينية المقيمة 
كما حدث مع التي وجدت نفسها بعد عشرات السنوات من اإلقامة في مخيمات لجوء وترحيل مؤقتة. 

النظام الليبي الذي تعامل مع الفلسطينيين بعد اتفاقات أوسلو كـ"مادة بشرية" ُتستخدم في الضغط 
السياسي والمناكفة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. فوضع اآلالف من الفلسطينيين في السفن 

ي سماه النظام الليبي "مخيم والشاحنات لطردهم.. ونشأ مخيم السلوم القريب من الحدود المصرية، والذ
 .العودة"؛ بينما سماه الفلسطينيون "مخيم العار"

ثر تصاعد االضطراب 2003كي سنة يوفي العراق دفع الفلسطينيون أثمانا هائلة إثر االحتالل األمر  ، وا 
السياسي واألمني والصراع الطائفي؛ ليجدوا أنفسهم بسبب دعايات وتحريض إعالمي َأسود ُيشردون 
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تلون على الهوية، بينما نشأت مخيمات لجوء لهم، معظمها على الحدود مع األردن وسورية، مثل وُيق
مخيمات العودة، والرويشد، والكرامة، وطريبيل، والهول، والتنف، والوليد. وتضاءلت أعداد الفلسطينيين 

 كي، إلى نحو ستة آالف بعد ذلك بثالث سنوات.يألفا قبيل االحتالل األمر  44من نحو 
أما مخيم نهر البارد الذي كان ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، حيث كان يقطنه نحو 

، فقد تعرض للتدمير نتيجة مشكلة لم يكن هو نفسه سببها. ففي ظروف تحمل 2007أربعين ألفا سنة 
المخيم.. عالمات استفهام كثيرة دخلت جماعة "فتح اإلسالم" التي انفصلت عن "فتح االنتفاضة" إلى 

وكان من بين أفرادهم أعضاء من جنسيات لبنانية وسورية وعربية أخرى.. وقد أدى سلوكهم إلى 
 اعتصام شعبي ألهالي المخيم طالبوا فيه برحيل هذه العناصر.

وعندما قام عناصر "فتح اإلسالم" بمهاجمة عناصر الجيش اللبناني، لم تحدث عملية معالجة سياسية 
مل مع مرتكبي الجرائم فقط، ولكن تطور األمر إلى معالجة عسكرية تحّمل فيها أمنية قضائية للتعا

المخيم وزر دخول هذه المجموعة، مما أدى إلى تدمير المخيم حيث خسر نصف سكانه، بينما 
أيام، ولم يكن أهل المخيم  106منزل لتدمير كلي أو جزئي، بعد معارك استمرت  3200تعرض نحو 
 جزءا منها.
لم تحدث مساءلة حقيقية عن المسؤول الفعلي عن هذه المأساة، ومن هي الجهات التي  وحتى اآلن

سهَّلت أو سكتت عن دخول هذه العناصر إلى لبنان وعن تموضعها في المخيم، ولماذا لم يتم حتى 
 إعمار المخيم إال جزئيا بالرغم من توفر التمويل الالزم لذلك؟! -بعد نحو عشر سنوات-اآلن 
*** 

ورية، يبرز مخيم اليرموك في ضواحي دمشق كأحد أعظم النكبات التي أصابت المخيمات وفي س
الفلسطينية طوال تاريخها. فهذا المخيم الذي ُيعّد أحد أكبر مخيمات الشتات الفلسطيني، والذي كان 

ط وفق ألفا وفق تقديرات األونروا، لم يعد يقيم فيه سوى بضعة آالف )ثالثة آالف فق 144يقيم فيه نحو 
متخصصين(. لقد عانى أبناء هذا المخيم بشكل هائل نتيجة الصراع الداخلي في سورية، وُوضعوا أمام 
استحقاقات صعبة بسبب حالة االستقطاب بين النظام السوري وحلفائه وبين فصائل المعارضة بكافة 

كان المخيم قد  2015نيسان  أشكالها، وكذلك بين القوى الفلسطينية المختلفة.. وحتى منتصف أبريل/
يوما من  218يوما من انقطاع الكهرباء، ومن  728يوما من الحصار المستمر، ومن  628عانى من 

 انقطاع الماء.
وفي أجواء الصراع في سورية، ُنِكبت المخيمات األخرى في سورية أيضا بدرجات متفاوتة، فمثال 

الرمل وعين التل )حندرات( من مبانيه، كما تعرضت مخيمات  %70تعرض مخيم درعا لتدمير 
 والسبينة.. لعمليات تهجير ومنع عودة.

ألف فلسطيني للهجرة  175ألف فلسطيني اضطر  600ونتيجة لألوضاع في سورية فمن بين نحو 
ألفا للجوء إلى مناطق أكثر أمنا داخل سورية نفسها. وحتى  225خارج سورية، كما اضطر نحو 
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فلسطينيا في سورية، وفق إحصاءات  3440ستشهد نحو كان قد ا 2017منتصف شباط/ فبراير 
 مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية.

*** 
ومنذ بضع سنوات، يتزايد احتمال انفجار كبير لألوضاع في مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات 

في الفلسطينية في لبنان، وأحد أكبر رموزها في الشتات الفلسطيني. وكانت االشتباكات التي حدثت 
 أحد المظاهر لتوترات وأحداث عنف يشهدها المخيم بين فترة وأخرى.  2017شباط  أواخر فبراير/

والمخيم الذي يسكنه نحو سبعين ألف فلسطيني ال تزيد مساحته عن كيلومترين مربعين، ويعاني من 
طات اللبنانية بنى تحتية مهترئة، ورعاية صحية وتعليمية سيئة، ومعدالت فقر وبطالة عالية. وألن السل

ال تمارس صالحياتها األمنية واإلدارية عليه، وألن من يتحكم فيه من داخله فصائل وقوى فلسطينية 
مختلفة ومتنازعة، فقد أصبح مكانا لالستقطاب والتجاذب، وحاولت أن تستخدمه جهات إقليمية ومحلية 

ه عناصر كثيرة مطلوبة للسلطات ساحة لتصفية الحسابات و"تبادل الرسائل"، كما أصبح مكانا تأوي إلي
 اللبنانية وغيرها، وفي الوقت نفسه فرض الجيش طوقا أمنيا حوله يتحكم في الدخول والخروج إليه.

وحتى هذه اللحظة، نجح الفلسطينيون في تجنيب المخيم الصراعات اإلقليمية والفتن الطائفية 
متفاوتة بحسب القوى والفصائل المتنافسة  واالنقسامات المحلية والخارجية، والتي تنعكس عليه بدرجات

داخله، وبحسب الجهات التي تدعمها وتمولها. غير أن المخيم يعيش على "برميل بارود" يهدد 
باالنفجار، في ظل استمرار وضع أمني هش، نتيجة عدم قدرة القوى داخل المخيم على إنهاء أزمة 

نية حاليا في بسط سيطرتها عليه ألنها ال تريد إدارته وضبط أمنه، ونتيجة عدم رغبة السلطات اللبنا
تحمل المسؤوليات االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بالالجئين، وبسبب األثمان الكبيرة وغير 
المضمونة النتائج لمحاولة اقتحام المخيم والسيطرة عليه. )لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى 

 حول مخيم عين الحلوة(. 2017لزيتونة في آذار/ مارس الذي نشره مركز ا االستراتيجيالتقدير 
من جهة أخرى، فإن نكبة "شواهد النكبة" في لبنان تزداد مع وجود من يسعى إلى تشويه صورة 
المخيمات النضالية، ليس فقط من خالل تقديمها كـ"بؤر أمنية" ومعاقل للمطلوبين و"الفارين من 

. حيث أخذت بعض مظاهره تزداد في السنوات األخيرة في القانون"، ولكن كبؤر النتشار المخدرات.
 بعض المخيمات، وهو ما يستدعي عالجا سريعا وحكيما وحاسما.

*** 
وأخيرا، فإن كل ما سبق يفرض مسؤولية كبرى على القوى والمؤسسات والفصائل الفلسطينية للقيام 

لمشاكل الداخلية للدول المضيفة، بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ومخيماته، وتجنيبه الدخول في ا
واإلبقاء على الصورة النضالية المشرقة والصامدة للمخيمات. والسعي الحثيث لدى الجهات الرسمية 
لتوفير ما تحتاجه من دعم ورعاية وبنى تحتية وفرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية؛ وا عطاء 
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سة البطالة واإلحباط وتيارات التطرف، ومنع الفلسطينيين حقوقهم في العمل والتملك لتجنيبهم الوقوع فري
 استغالل حاجتهم المادية من القوى المختلفة التي تسعى لخدمة أجنداتها الخاصة.

ولعل القائمين على المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي تشكَّل مؤخرا، يولون اهتماما خاصا 
 ودها.بمخيمات الشتات وأوضاعها، والسعي لالرتقاء بها ودعم صم

 8/4/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 األونروا بين البقاء والتفكيك؟!!
 أ.د. يوسف رزقة
األونروا: وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، نشأت مع نشأة الالجئين 

نشأت مع النكبة الفلسطينية، وارتبط وجودها بوجودهم وبحّل مشكلتهم بالعودة إلى الفلسطينيين، أي 
 ديارهم. األونروا تعني االرتباط الشرطي بين الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

في تل أبيب يرفضون حق عودة الالجئين من حيث المبدأ، وال ينظرون في مبادئ هذا الحق، ويرون 
 ينهم في أماكن تواجدهم.أن الحل هو بتوط

ن بقاءها هو بقاء لالجئين الفلسطينيين  في تل أبيب يرون أن األونروا استنفدت أسباب وجودها، وا 
 ومطالبهم بالعودة.

يبدو أن البيئة المحيطة مواتية لدولة االحتالل اإلسرائيلي، سواء على المستوى الدولي أو العربي مما 
ة الحكومة، وفي لقائه مع سفيرة الواليات المتحدة في األمم شجع نتنياهو على المطالبة في جلس

المتحدة )نيكي هايلي( إلى الطلب بتفكيك وكالة األمم المتحدة األونروا، زاعما أن األونروا تتستر على 
أعمال المقاومة، وهو زعم باطل، ويستهدف الضغط على هذه المؤسسة التي تخدم الالجئين بالحد 

 األدنى.
أن تعليمات األونروا صارمة وتتعامل بحيادية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وتمنع من المعلوم 

موظفيها من العمل في المنظمات الفلسطينية، ويتعرض من يعمل في أحد الفصائل الفلسطينية 
وبالذات حماس أو الجهاد إلى الفصل من العمل فورًا، كما حصل مع نقيب الموظفين سهيل الهندي، 

 طر إلى االستقالة من عمله خشية الفصل رغم نفيه أي عالقة له بحماس.الذي اض
لقد بلغت درجة حرص األونروا على الحيادية أنها تمنع موظفيها من إبداء اإلعجاب بصورة أو ملصق 

 له عالقة بالسياسة على الفيس بوك أو تويتر.
أن الوكالة ال تسمح لهم بالعمل  خالصة األمر وهذا ما يعلمه سكان غزة جيدًا، وكذا موظفو األونروا

بالسياسة أو االنتماء لألحزاب، وحياتهم في نظرها يجب أن تقتصر على البيت والعمل، وهذا الموقف 
ال يخفى على دولة االحتالل بل هي تعلمه جيدًا، ولكنها تحاول أن تستفيد من البيئة المواتية لها 
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يعني االنتهاء من مشكلة الالجئين الفلسطينيين، لذا نجد إلنهاء وجود األونروا، معتبرة أن هذا اإلنهاء 
 نتنياهو يحرض على وكالة غوث وتشغيل الالجئين ويطالب أمريكا أن تساعده في ذلك.

 دعونا نقرأ ما قاله نتنياهو:
"األونروا، إلى حد كبير بسبب وجودها وألسفي الشديد أيضا بسبب أنشطتها من حين آلخر، تخّلد 

الفلسطينيين بداًل من حلها. ولذلك حان الوقت لتفكيك األونروا ولدمج أجزائها في  مشكلة الالجئين
المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة". إن نتنياهو يعمل في جميع االتجاهات 

 الممكنة للتخلص من مشكلة الالجئين الفلسطينيين من خالل التوطين، وتفكيك وكالة األونروا.

 11/6/2017، ين أون الينفلسط
 

 1948استهداف األونروا محاولة لمحو الشهادة الدولية األهم لنكبة 
 د. عبد الحميد صيام

يش صنعا بإصدار رد سريع على الدعوة التي أحسن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتير 
أطلقها رئيس وزراء الكيان اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحل وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)أونروا( وضم الالجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وهي دعوة 

. وأود هنا أن أقرع جرس اإلنذار للتنبيه المبكر لخطط إسرائيل الجهنمية خبيثة وخطيرة في الوقت نفسه
في إلغاء الشاهد الدولي الحّي على مأساة اقتالع الشعب الفلسطيني من وطنه وأرضه ومدنه وقراه 
بغير حق، إلفساح المجال للغرباء الذي حملهم بلفور وهربرت صموئيل وحكومة التاج البريطاني إلى 

 ذريعة انحياز الرب لفئة معينة من البشر دون سواهم. فلسطين، تحت
وعادة عندما تضع إسرائيل هدفا نصب عينيها ال يهدأ لها بال إال بتحقيقه، بدعم من الدولة األعظم. 
ويبدو أن تدمير األونروا هو أحد هذه األهداف حاليا، وقد تجد من يساعدها من أعضاء التحالف الذي 

اربة اإلرهاب، ولكنه في الحقيقة يهدف إلى تدمير القضية الفلسطينية، تشكل أخيرا تحت ذريعة مح
 إلنجاز صفقة القرن التي بشرهم بها الرئيس األمريكي المحاصر داخليا.

بيان األمين العام جاء انسجاما مع القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي 
لفلسطينيين مؤقتا إلى أن يعودوا إلى أراضيهم وبلداتهم فوضت إنشاء وكالة لمساعدة المشردين ا

 .1948ديسمبر  11والمعتمد بتاريخ  194ومدنهم، حسب منطوق القرار الواضح 
قبل إنشاء المفوضية  1949ديسمبر  8أنشئت وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في 

وروبيين إلى ديارهم األصلية بعد الحرب العالمية إلعادة ماليين الالجئين األ 1950التي أسست عام 
تضطلع بمسؤوليات  67الثانية. وقد منحت المفوضية ثالث سنوات إلكمال عملها. وها هي بعد 

مليون الجئ ومشرد. وكان ممكن  65ألضخم عدد من الالجئين بعد الحرب الثانية، يصل اآلن إلى 
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االنتفاضات في أوروبا وافريقيا وآسيا، حيث تم تمديد أن تنهي المفوضية عملها لوال انتشار الحروب و 
 واليتها وتوسيع نشاطها ليشمل كافة أنحاء العالم.

األونروا أساسا هي جهاز عملياتي غير سياسي، هدفها رعاية الالجئين الفلسطينيين في المجاالت 
تتجسد في تقديم  اإلنسانية، خاصة في مجالي اإلغاثة والتشغيل، كما هو واضح من اسمها. اإلغاثة

مساعدات فورية عاجلة للمنكوبين المقتلعين من ديارهم، بتأمين المسكن أوال ثم الغذاء فالدواء. أما عن 
التشغيل فركزت الوكالة جهودها على التعليم األساسي من الصف األول وحتى التاسع، كما أنشأت 

، أي أن الوكالة أنشئت كإجراء مؤقت عددا من معاهد التدريب لتعليم المهن الحرفية وتأهيل المعلمين
لتشغيل وتأهيل الالجئين، كي يكسبوا أرزاقهم بمؤهالتهم، ويخرجوا من دائرة العوز إلى دائرة االكتفاء 
الذاتي، بانتظار عودتهم إلى وطنهم، كما نص على ذلك القرار المذكور. لقد منحت الوكالة كل 

قرار بأن حاملها من الذين اقتلعوا من ديارهم في فلسطين التاريخية،  فلسطيني الجئ بطاقة تعريف وا 
ثم تحولت مع الزمن إلى شهادة إقرار بحق العودة ليس لالجئ فحسب، بل ألبنائه وأحفاده وذريتهم إلى 
أن يتم تحقيقه. وفي الوقت نفسه تم التأكيد عليه في اللجنة الرابعة )السياسة الخاصة( والجمعية العامة 

و حق ال يموت بالتقادم، ألنه حق خاص يشمل األفراد، وحق عام يشمل الوطن مرة، وه 24أكثر من 
والشعب والموارد، كاستخدام األراضي العامة والمياه والبحيرات والشواطئ والثروات الطبيعية. فقد 
يجادل أحد أن القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني )إن وجدت( وضمن مفاوضات متكافئة، قد تتنازل 

ق العام مقابل تنازالت من الطرف اآلخر، لكن ال يحق ألي فرد أو قائد أو قيادة شرعية عن بعض الح
أو غير شرعية، أو برلمان، أو حزب سياسي، أن يتنازل عن الحق الخاص لألفراد حاضرين أو 

 غائبين أمواتا أو أحياء.
ط بحل سياسي الفرق األساسي بين عمل الوكالة وعمل المفوضية إذن هو، أن عمل الوكالة مرتب

لالجئين الفلسطينيين الذين اقتعلوا من أرضهم وحلت محلهم جماعات جعلت إمكانية عودتهم أصعب 
بكثير مما كانت عليه أيام الهجرة. أما بقية الالجئين في العالم فقد خرجوا مؤقتا من بالدهم، أثناء 

عية أو شبه طبيعة، وال أحد النزاعات، وبمجرد انتهاء الحرب يعودون إلى ديارهم ويبدأون حياة طبي
ينازعهم هذا الحق كما فعل األفغان والعراقيون واإلريتيريون والسودانيون والماليين غيرهم. فالخلط بين 
مهمة محددة لألونروا ومهمات عامة للمفوضية أمر فيه ريبة وهدفه تدمير الشاهد الحي على مأساة 

دول نفسها التي أنشأت الكيان، بهدف امتصاص . لقد أنشئت األونروا من قبل ال1948فلسطين عام 
نقمة العرب والفلسطينيين، بحجة أنه إجراء مؤقت لغاية العودة. ومن بين النوايا المبيتة التي رسمت 
للشعب الفلسطيني أن ميزانية األونروا تعتمد على التبرعات فقط، بعكس المفوضية التي تعتمد عل 

إلى التبرعات الطارئة. وعندما تكون الميزانية غير مستقرة  ميزانية المحاصصة الجبرية، باإلضافة
ومتقلبة فمن الصعب بناء البرامج طويلة األمد، فتلجأ الوكالة كثيرا إلى تقليص الخدمات أو إلغاء 
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العديد من البرامج، وهو ما يسبب إضرابات متواصلة في مخيمات اللجوء الستة والخمسين في الدول 
 األساسية األربع.

األونروا تجسد هذا اإلقرار الدولي بانتماء الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم فلسطين، وسيبقى ظلت 
األمر كذلك إلى أن تتم تسوية الصراع والتوصل إلى حل عادل ودائم وآمن وشامل، يتضمن حقهم في 

ر حق من قرا 11العودة أو التعويض لمن يختار طواعية عدم العودة، كما ينص على ذلك البند رقم 
 .194العودة رقم 

إسرائيل من جهتها تعاملت مع الوكالة في البداية على أنها تقدم خدمات لالجئين الذين أخرجوا من 
ديارهم، ولو لم تكن موجودة لتحملت إسرائيل المسؤولية األخالقية والمادية عن مأساتهم. ومن جهة 

ين، وبالتالي يختفي مصدر القلق الدائم أخرى ظلت إسرائيل تعتقد أن الوكالة ستساهم في مسألة التوط
إلسرائيل. كما أن تأهيل الفلسطينيين وسعيهم للعمل بعيدا عن دول الطوق لبناء حياة جديدة مستقرة، 
يساهم أيضا في تخفيف الضغط وتأجيل تمرد الالجئين على ظروفهم المعاشية في حالة إنسداد أفق 

 األمل.
غير مع االنتفاضة األولى، وقيام األونروا بدور أكبر من السابق من إال أن السياسة اإلسرائيلية بدأت تت

نوع عمليات اإليواء والتشغيل وتقديم القروض الصغيرة والتعويضات ألصحاب البيوت المهدومة، 
خاصة في قطاع غزة. ومن الطبيعي أن يكون هناك تعاطف بين موظفي األونروا المحليين والدوليين 

ات، بسبب ممارسات االحتالل. وقد شوهد بيتر هانسن، المفوض العام لألونروا مع مأساة أبناء المخيم
. فمورس الضغط على األمين 2000يبكي عندما زار بيت الشهيد الطفل محمد الدرة في نهاية أكتوبر 

العام األسبق كوفي عنان وأنهى تعاقده. ثم عينت األمريكية كارن أبو زيد وأبدت التعاطف نفسه مع 
التي أبرمتها مصر بين  2008كان قطاع غزة، وحّملت إسرائيل مسؤولية خرق الهدنة عام معاناة س

سرائيل. ثم تم تعيين فيليب غراندي واآلن بيير كرهنبول، وكلهم متعاطفون مع مأساة  المقاومة وا 
 الالجئين.

وضعت نصب عينيها إسقاط األونروا عن  2005إسرائيل من جهتها بعد االنسحاب من غزة عام 
طريق تلفيق التهم بنقل الصواريخ في سياراتها، ومراقبة كل شخص أو متعاون أو سائق أو معلم يعمل 
مع الوكالة، وتطلب طرد من يبدي أي تعاطف مع الشعب الفلسطيني. كما قامت بمهاجمة مدارس 

)الجرف الصامد(. وقد  2014)الرصاص المصبوب( و 2008/2009األونروا في الحربين المدمرتين 
موظفا لألونروا  13دانت األمم المتحدة هذه الهجمات، التي قتل بسببها عشرات المدنيين، كما قتل أ

في الحرب األخيرة. وقد قامت األمم المتحدة بالتحقيق في تلك الهجمات وطالبت إسرائيل بدفع 
 تعويضات.
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لة ألغراض عسكرية من جهة أخرى اعترفت الوكالة وأدانت استخدام الميلشيات المسلحة لمرافق الوكا
أو حربية، كان آخرها اكتشاف نفق مهجور تحت إحدى المدارس في العاشر من هذا الشهر. وهي 

 الحادثة التي استغلها نتنياهو للدعوة لحل الوكالة.
ستبقى إسرائيل تحاول أن تقنع المجتمع الدولي بحل الوكالة، لكن ال نتوقع أن يشتري أحد هذه 

موعة صغيرة من جزر غير معروفة في المحيط الهادي، مثل تونغا وجزر البضاعة الكاسدة إال مج
مارشال وباالو ومايكرونيزيا، وقد ينضم إليهم اآلن عدد من دول تنطق بالعربية. لكن ثقتنا عميقة في 
دول أمريكا الالتينية واالفريقية وبعض الدول اآلسيوية واإلسالمية، وما تبقى من دول عربية قليلة، ما 

 قابضة على الجمر في الحفاظ على مؤسسة مهمة تعتبر شاهدا حيا على جريمة العصر.زالت 
 محاضر في مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي

 16/6/2017القدس العربي، لندن، 
 

 األونرواحال الفلسطينيين والمنطقة دون 
 علي هويدي
الدافع لكتابة هذه المقالة هو حجم االستهداف غير المسبوق لوكالة "األونروا"، والذي بدأ مطلع العام 

، مع وصول الرئيس ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، وطلب الكيان اإلسرائيلي من اإلدارة 2017
"، ومرورًا بطلب نتنياهو من سفيرة أمريكا في األمم األمريكية الجديدة قطع المساهمة المالية لـ"األونروا

بتفكيك "األونروا" وأخيرًا وليس آخرًا شطب نائب رئيس الجمعية  11/7/2017المتحدة نيكي هيلي يوم 
العامة لألمم المتحدة الصهيوني دانون للبند المتعلق بزيادة ميزانية "األونروا" من جدول أعمال الجمعية 

طي مؤشرًا إلى أن هناك محاوالت جادة وغير مسبوقة لمحاصرة الوكالة تمهيدًا ، ما يع4/8/2017في 
للجمعية العامة لألمم المتحدة والتي ستبدأ  72إلنهاء خدماتها، ال سيما ونحن على أعتاب انعقاد الدورة 

لكن ، وهي صاحبة الصالحية الوحيدة في إلغاء أي من القرارات الدولية، 12/9/2017أعمالها الثالثاء 
 كيف سيكون حال الفلسطينيين دون "األونروا" على المستوى اإلنساني والسياسي واألمني.

في البداية ال بد من اإلشارة إلى أن وكالة "األونروا" ُأنشئت خصيصًا لالجئين الفلسطينيين بسبب نكبة 
لالجئين، ألف فلسطيني، وبالتالي هناك ارتباط عضوي بين الوكالة وا 935فلسطين ولجوء حوالى 

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  302المسألة الثانية هي أن ديباجة قرار إنشاء الوكالة رقم 
باإلضافة إلى الفقرة الخامسة وكذلك الفقرة العشرين من القرار تشير إلى ارتباط إنشاء  8/12/1949في 

 11/12/1948ة لألمم المتحدة في الصادر هو اآلخر عن الجمعية العام 194الوكالة بتنفيذ القرار 
والذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، ما يعني أن ارتباط الوكالة بالالجئين 
الفلسطينيين ليس فقط من جانب إغاثي إنساني يتعلق باللجوء، بل كذلك هو سياسي من خالل تطبيق 



________________________________________________________________ ونروااألأزمة   

 276 لزيتونة للدراسات واالستشارات            مركز ا        

وا" والالجئين والعودة( ال يمكن فصلها عن قرار حق العودة، وبهذا المعنى فإن هذه الثالثية )"األونر 
 بعضها البعض.

إنهاء خدمات الوكالة أو حتى تقليصها المتدّرج سينعكس سلبًا ليس فقط على الالجئين الفلسطينيين بل 
كذلك على منطقتنا العربية واإلسالمية وعلى منظومة المجتمع الدولي. االنتكاسة األولى تتعلق 

ماليين الجئ فلسطيني مسجل في  6 لحوالين "األونروا" تقدم خدماتها بالمستوى اإلنساني؛ إذ إ
مناطق عملياتها الخمسة من االستشفاء واإلغاثة والبني التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة 

 30 لحوالينصف مليون طالب وطالبة، باإلضافة إلى توفير فرصة عمل  لحواليوالتعليم المجاني 
عمليًا هذا سيتوقف، وبطبيعة الحال حجم الخدمات التي تقدم حاليًا غير كافية  ألف موظف فلسطيني.

وفقًا لالحتياجات المتزايدة مع ارتفاع أعداد الالجئين والعجز في الميزانية، لكن ال نستطيع أن ننكر أو 
 ئين..!نتنكر لتلك الخدمات التي تساهم في التخفيف من األعباء االقتصادية الملقاة على كاهل الالج

، 1948االنتكاسة الثانية هي سياسية؛ الرتباط وكالة "األونروا" بالفلسطيني كالجئ منذ نكبة العام 
وستبقى صفة "الجئ" مصاحبة للفلسطيني المنكوب هو وذريته إلى حين العودة إلى مسقط رأس 

نهاء "األونروا" لخدماتها يعني أن هذه الصفة ستنتفي، وسيتم قتل الشاهد  أجداده في فلسطين، وا 
نشاء المخيمات، وسيكون الهدية الماسية التي ستقدم للكيان اإلسرائيلي  األممي على جريمة النكبة وا 
المحتل بالقضاء على حق العودة فكرة وتطبيقًا، على اعتبار أنه لن يكون هناك الجئون كي تطبق 

لجوء، أو تحويل الخدمات إلى القرارات الدولية عليهم، وسيكون الحل إما بتوطين الالجئ في أماكن ال
المفوضية العليا لشؤون الالجئين، واالحتالل لن يقبل بتطبيق الخيار األول للمفوضية بالعودة الطوعية 
لالجئ، وسيتم فرض الخيار الثالث بقيام المفوضية بالبحث عن دولة تقبل بتوطين الالجئ فيها ليس 

 لالجئ خيار بتحديدها..!
منية؛ إذ سترتفع نسبة الفقر والبطالة واألمّية والتسرب المدرسي وعمالة االنتكاسة الثالثة هي أ

األطفال.. وحتمًا سيتشكل ُمناخ يجرى فيه استغالل لشريحة كبيرة من الالجئين، ال سيما في أوساط 
الشباب، والتسبب باالنحراف الفكري واالجتماعي والجنوح إلى ارتكاب اآلفات االجتماعية واالنخراط 

نما كذلك في المش اكل األمنية والفوضى، والتي لن يقتصر انعكاسها على الالجئ الفلسطيني نفسه، وا 
على الدولة المضيفة وغيرها من الدول، وا عالن صارخ للفشل األممي باستيعاب هذه الظواهر وتوفير 

 ما يلزم من احتياجات إنسانية.
التخلص من الفوضى وأي انعكاسات ومشاكل إنهاء معاناة الالجئين الفلسطينيين اإلنسانية والسياسية و 

 اجتماعية وأمنية لن يتحقق إال بتطبيق حق العودة، وبعدها فلتقفل "األونروا" أبوابها. 
 27/8/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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سرائيلينشاط أمريكي   األونروامتواصل إلنهاء  وا 
 محمود العلي

ديسمبر/ كانون  8تأّسست هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا( في 
)رابعا( وكالة تابعة لألمم المتحدة. وتتولى "أونروا"  302، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1949األول 

ين الفلسطينيين وتقديم المساعدة لهم، مع التشاور مع الحكومات وظيفتين أساسيتين، إغاثة الالجئ
المعنية ريثما تنتفي الحاجة لتقديم هذه المساعدة، من جانب، والعمل على عودة الالجئين الفلسطينيين 
إلى ديارهم وبيوتهم، األمر الذي ورد في مطلع قرار تأسيسها، وأعيد التأكيد عليه في الفقرة الخامسة 

لتأسيس، وقد جاء فيها أن الجمعية العمومية "تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة من قرار ا
إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، بغية تالفي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السالم واالستقرار، مع 

كانون  11 ( الصادر في3الدورة  194من قرار الجمعية العامة رقم ) 11عدم اإلخالل بأحكام الفقرة 
من قرار التأسيس أن الجمعية العمومية توعز إلى "وكالة األمم  20". كما جاء في الفقرة 1948األول 

المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى، بالتشاور مع لجنة التوفيق بشأن 
وصا فيما يتعلق بما ورد في فلسطين التابعة لألمم المتحدة، لما فيه خير أداء مهمات كل منها، خص

 ". 194من قرار الجمعية العامة رقم  11الفقرة 
ومن الالفت، وبخالف الهيئات األخرى لألمم المتحدة، فإنه ليس لدى "أونروا" موازنة نقدية ثابتة من 
نما تعتمد على التبرعات الطوعية للدول األعضاء. وقد استمرت "أونروا" في القيام  األمم المتحدة، وا 

عاما، وهي تعتمد على الدعم من الدول األعضاء في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي  67بمهامها 
 والحكومات اإلقليمية. 

 

 يحدث في الكونغرس 
وعاما بعد عام، ومع ازدياد أعداد الالجئين الفلسطينيين، فإن التمويل الذي تحصل عليه "أونروا" ال 

ما أجبرها على اتخاذ تدابير تقشفية في السنوات القليلة الماضية، يجاري الحاجات المتزايدة لالجئين، 
إذ لم ترتفع التبرعات بما يكفي لمواكبة التضخم والنمو السكاني موازنة نقدية ثابتة من األمم المتحدة، 
نما تعتمد على التبرعات الطوعية للدول األعضاء" لالجئين، وقد أدى ذلك إلى انخفاض في  وا 

ة لهم. بيد أن وضعية "أونروا" واستمرار تقديم خدماتها لالجئين جعلها هدفا الخدمات المقدم
تقّدم  ،2012لشخصيات إسرائيلية وأمريكية نافذة كانت، وما زالت، تسعى إلى إنهائها، ففي مايو/ أيار 

ثالثون عضوًا في الكونغرس األمريكي، بقيادة الجمهوري مارك كيرك، بقانون يقضي بإعادة تعريف 
جئ الفلسطيني، بحيث يقتصر على الجيل األول من الذين طردوا من مدنهم وقراهم في حرب الال

. ووفقًا لتقرير المتقدمين بالمشروع، فإن عدد األحياء من هؤالء ال يتجاوز الثالثين ألفًا، جميعهم 1948
ات في شيوخ، وهؤالء وحدهم يستحقون مساعدة "أونروا". وبعد ذلك، صادقت لجنة تخصيص الميزاني
، 2013مجلس الشيوخ األمريكي، باإلجماع، على تعديل قانون ميزانية المساعدات الخارجية للعام 
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والذي يلزم الخارجية األمريكية بتقديم تقرير عن عدد الالجئين الفلسطينيين الذين هّجروا من ديارهم 
وطالب  ، بشكل منفصل عن أعداد نسلهم.1967وفي أعقاب حرب  1948فقط في عام النكبة 

السيناتور الجمهوري، مارك كيرك، الذي بادر إلى تقديم المشروع بأن تحّدد اإلدارة األمريكية عدد 
إلى خمسة ماليين، على الرغم  1950ألف الجئ في  750الالجئين الفلسطينيين، و"كيف ارتفع من 

قّدم إلى الكونغرس من وفاة عدد كبير من الالجئين الذين هجروا من ديارهم". وقد تضمن المشروع الم
طلبًا بتخفيض مساهمة الواليات المتحدة في ميزانية "أونروا"، بذريعة الحفاظ على أموال دافعي 
الضرائب. ومن المعلوم أنه، حسب القوانين األمريكية للتنفيذ، ينبغي أن يوقعها الرئيس، األمر الذي لم 

اح تعديل القانون الذي قدمه السيناتور يحصل في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما. وتبين أن اقتر 
كيرك بدأ في مكتب عضو الكنيست اإلسرائيلي عينات ويلف )من كتلة هعتسمؤوت" مع جماعات 
الضغط المؤيدة إلسرائيل )إيباك(، ومع عناصر طاقم السيناتور كيرك. وقد ذكرت صحيفة يديعوت 

انية، ما يعني خفض حجم المساعدات أحرونوت حينها أن للهدف المباشر لهذا الفحص عالقة بالميز 
األمريكية للوكالة األممية، في المرحلة القريبة، على أن تتبعه خطوة للمدى البعيد، هي شطب حق 
عودة الالجئين الفلسطينيين الذي يوصف بأنه "حجر عقبة جديد أمام اتفاق سالم بين إسرائيل 

 والفلسطينيين". 
التي جرى تحويلها إلى لجنة  3829المذكرة رقم  2015م وفي اإلطار نفسه، عرضت روس ليهنتن عا

الشؤون الخارجيه األمريكية، من اجل توفير الشفافية والمحاسبة واإلصالح داخل "أونروا". وأبرز ما 
أن الواليات  2015أكتوبر/ تشرين األول  26جاء في المذكرة التي وافق عليها الكونغرس األمريكي في 

، وساهمت في موازنة "أونروا" 2015و 1950مساهم األكبر ألونروا بين عامي المتحدة كانت الدولة ال
. وفي ختام المذكرة، تم إيراد توجهات 2015و 2009مليون دوالر في العام، بين عامي  277بمعدل 

مواطني الدول المعترف بها من وصاية "أونروا". يجب  إزالهالكونغرس إزاء "أونروا"، وجاء فيها: تجب 
ريف "أونروا" لالجئ الفلسطيني، ليتماشى مع تعريف المفوضية العليا لشؤون الالجئين. من تغيير تع

أجل متابعة معاناة الالجئين الفلسطينيين، ينبغي تحويل مسؤولية هؤالء لتصبح من مسؤولية المفوضية 
 العليا لشؤون الالجئين. 

 

 إسرائيل وتعريف الالجئ الفلسطيني 
نهاء "أونروا"، وفي االتجاه نفسه، سعت إس رائيل، على الدوام، إلى تقليص عدد الالجئين الفلسطينيين وا 

ففي إطار المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، دعا وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي األسبق، سيلفان 
، إلى نقل صالحيات "أونروا" إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. واعتبر الزعيم 7/11/2005شالوم، في 

، في مداخلة له في معهد كارنيجي األمريكي، أن 23/6/2008السابق لجزب ميرتس، يوسي بيلين، في 
حل "أونروا" واستبدالها بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين هو الطريق الصحيح لمعالجة موضوع 

ت صحيفة الالجئين بزعم أنها عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين" الفلسطينيين. كما كشف
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عن مساع إللغاء صفة الجئ، بشكل قانوني،  2012"جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية في فبراير/ شباط 
. وحسب الصحيفة، 1948عن أبناء الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم إبان نكبة عام 

الخاصة بتعريف كانت إسرائيل قد أعلنت بدء مساعيها في األمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية 
 1948الالجئين الفلسطينيين، بغرض إلغاء هذه الصفة عن أبناء الذين ُهّجروا من فلسطين عام 

وأحفادهم. واستندت رؤية ممثل إسرائيل في األمم المتحدة، رون بريسور، في طلبه هذا، إلى أن صفة 
ل وأحفادهم، ألن ذلك يعني أن الالجئ ما زالت تمنح ألبناء الفلسطينيين الذين هّجروا بعد قيام إسرائي

عدد الذين يطالبون بحق العودة أصبح يقدر بالماليين، ما يشكل خطرًا على عملية السالم. وأن 
الخطر بالتالي ال يأتي من بناء المستوطنات، كما تّدعي القيادة الرسمية الفلسطينية. ونقلت الصحيفة 

ألف، وأصبح عدد هؤالء  700فلسطينيين إلى ، وصل عدد الالجئين ال1950عنه قوله إّنه في العام 
يزيد على خمسة ماليين ومائة ألف الجئ، وأّن األمر يعتمد على كيفية تعدادهم وأسسه، ومؤّكدا على 
أن عودة هؤالء الالجئين إلى بيوتهم يمكن أن تؤدي إلى تدمير إسرائيل. وقد جاء كالم بريسور في 

هارفارد في مانهاتن في الواليات المتحدة، عنوانه "تغيير  في نادي 2011مؤتمر عقد مطلع مارس/ آذار
سياسة الواليات المتحدة نحو أونروا وقضية الالجئين الفلسطينيين"، وهدف المؤتمر "إلى صياغة 
تشريعات في الواليات المتحدة األمريكية، تسعى إلى إنهاء عملية النقل األوتوماتيكية لصفة الجئ التي 

جئين الفلسطينيين". وحسب معلومات متوفرة، تهدف هذه التحركات أساسًا إلى تطلق على أحفاد الال
الضغط على وزارة الخارجية األمريكية لتنفيذ قرارات مجلس الشيوخ األمريكي التي أخذها، وتتعلق 
بحجب المساعدة التي تقدمها الواليات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين التابعة 

 متحدة. لألمم ال
 

 حملة إسرائيلية إللغاء "أونروا" 
، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل أطلقت حملة 2012وفي السياق نفسه، وفي سبتمبر/ أيلول 

ديبلوماسية ودعائية بغرض إغالق "أونروا"، بزعم أن هذه الوكالة تشكل عقبة أمام أي اتفاق مستقبلي 
تلفة لوضع الالجئ الفلسطيني. كما ذكرت أنه، بحسب قواعد مع الفلسطينيين، بسبب المعايير المخ

في فلسطين الجئ، وجميع ذريته الجئون أيضا،  1948عام  في"أونروا"، فإن من هّجر من بيته 
وعددهم أكثر من خمسة ماليين، بينما بحسب إسرائيل، ال يتجاوز عدد الالجئين الفلسطينيين اليوم 

مبادرة إلى إغالق "أونروا" هي من عضو الكنيست، عينات بلف، ألفا. وبحسب الصحيفة، فإن ال 250
من حزب االستقالل الذي كان يتزعمه إيهود باراك، ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هناك إجماعا 
على عدم السماح لعودة الالجئين الفلسطينيين، وأنه طالما أن "أونروا" موجودة، فإن الخالف سيظل 

ين الذين ستعّوضهم إسرائيل.. ومن المفيد اإلشارة إلى أن مطالبة رئيس قائما بشأن أعداد الالجئ
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، السفيرة األمريكية في األمم المتحدة، نيكي هيلي، عند زيارتها 

يونيو/ حزيران الماضي، ليس خطوة جديدة في سياسة  11الكيان الصهيوني، بتفكيك "أونروا"، في 
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، أن نتنياهو إثر 2016ديسمبر/ كانون األول  27و، فقد ورد في صحيفة يديعوت أحرنوت، في نتنياه
من الجمعية العمومية لألمم المتحدة، والذي دان استمرار االستيطان في المناطق  2334إصدار القرار 
ير القابلة ، سيستهدف "أونروا" واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غ1967المحتلة منذ 

للتصرف في هيئة األمم المتحدة، وموظفي األمم المتحدة المعادين إلسرائيل. وأوردت صحيفة يسرائيل 
هيوم أنه سيعمد إلى الضغط على اإلدارة األمريكية لوقف دعم األمم المتحدة عند انتخاب دونالد 

المتحدة نفسها، وأن األمور  واألمم 2334ترامب رئيسا، ألن األخير، حسب قول نتنياهو، انتقد القرار 
 ستكون مختلفة عند دخوله البيت األبيض. 

 

 مخاطر في زمن ترامب 
على أية حال، تعد الواليات المتحدة األمريكية أكبر مانح ثنائي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ثر من ستة الفلسطينيين، ولطالما كانت واحدا من أهم المانحين الذين تعتمد عليهم. كما أنها، منذ أك
، دأبت على أن تكون شريكا قويا ل "أونروا". 1949عقود، وبوصفها عضوا في اللجنة االستشارية منذ 

ولذا، فإن األخيرة تقدر بشكل كبير هذا الدعم الراسخ والمثالي من الواليات المتحدة لها، وهو يتيح 
، فإن العمل الحثيث في للوكالة ضمان احتياجات الجئي فلسطين األشد عرضة للمخاطر. وبالتالي

الكونغرس بغرض التوقف عن تمويل "أونروا"، وتعاظم نفوذ اليمين الجمهوري، يشكل خطرا جوهريا 
على المدى البعيد فيما يتعلق باوضاع الالجئين وهويتهم. وحيث إن صالحيات بقاء عمل الوكالة أو 

خر، فإن الجمعية العامة وحدها، إنهائه هي مسؤولية الجمعية العامة لألمم المتحدة، وليس أحدا آ
وبأغلبية األصوات، هي التي يمكنها تغيير تفويض الوكالة، وتغيير مهام واليتها، كما ذكر كبير 
المتحّدثين باسم "أونروا"، كريس جانيس، في رسالة لوكالة رويترز، ردا على إعالن نتنياهو. وقد أفاد 

، أن الجمعية العامة مّددت 2016/ كانون األول المتحدث باسم "أونروا"، سامي مشعشع، في ديسمبر
مهام والية الوكالة األممية ثالث سنوات وبأغلبية كبيرة. ولكن المشكلة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين 
في عهد ترامب، أنه هو والمجموعة المحيطة به يقفان جذريا مع إسرائيل، فالذي قاد حملته االنتخابية 

ون أديسون، داعم بقوة لالستيطان، ونائب رئيس الواليات المتحدة المحافظ، والداعم المالي لها، شيلد
مايك بينس، معروف بدعمه المطلق إلسرائيل، وهو الذي أعلن أن إسرائيل مجذرة في إيمانه، وقد دعم 
في الكونغرس قانون محاسبة الفلسطينيين، والذي تضّمن، من بين بنوده، حذف فلسطين من كل 

المتحدة، ألنها غير موجودة كدولة. كما أنه صوت لوقف تمويل "أونروا". أما ديفيد وثائق الواليات 
فريدمان الذي اختير سفيرا للواليات المتحدة في إسرائيل، فيتضامن بالكامل مع رؤية اليمين اإلسرائيلي 

 وداعم لالستيطان. 
سرائيلي في األمم المتحدة، هل تزول "أونروا" في زمن ترامب؟ من غير الُمستبعد أن يضع المندوب اإل

الذي انتخب أخيرا مدة سنة نائبا لرئيس الجمعية العامة، اعتباًر من سبتمبر/ أيلول الجاري، على 
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، يهدف إلى إنهاء عملها بعد ثالث  جدول األعمال بندًا يتعلق بوكالة أونروا، مقّدمة إلشاعة مناخٍّ
 سنوات.

 11/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 وتصفية القضية الفلسطينية عربياً  ..األونروا

 أسامة عثمان
تشتّد المساعي اإلسرائيلية المدعومة من سياسيِّين في الكونغرس األمريكي، في استهداف وكالة غوث 

فها تمّثل الُبْعَد الدوليَّ الُمعتِرف، قانونيا وعمليا، بقضية وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، بوص
لة، ولكون الالجئين يقفون، بهذا المفهوم، عقبًة أمام استفراد االحتالل  الالجئين وحقوِقهم الُمؤجَّ
، انتهاًء إلى ضمِّ الضفة  اإلسرائيلي بفلسطين، وقضمها شيئا فشيئا، ال أرضًا فقط، وموارَد، ومقدَّساتٍّ

بية إلى إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين، بل بطمسها قضيًة إنسانية عادلة، تمتّد آثاُرها واستحقاقاُتها الغر 
، في الشتات البعيد والقريب.   إلى شعبها الُمشتَّت والَمنفيِّ

ولم تكن للمطامح اإلسرائيلية واألمريكية لتصفية القضية الفلسطينية أْن تصل إلى هذا الحّد، لوال أّن 
طيات العربية، ومنها الفلسطينية، قد فرشت لها تلك التوطئات، ولم يكن لنا أن نبالغ في الكشف الُمع

عن انحياز دول غربية كبرى، في مقدمها الواليات المتحدة، ونحن نجد ُنُظما وشخصياتٍّ عربيًة نافذة، 
ية، حتى وصل األمر ُتغري دولَة االحتالل، بالفعل والقول، بالذهاب بعيدا في َطْمس الحقوق الفلسطين

إلى الالجئين الفلسطينيين، وهم األكثر تجسيدا للمأساة الفلسطينية الماثلة، بل حتى وصل إلى محاولة 
، هو الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان، عن تفعيل  صرف ُمتنفَّس دوليٍّّ

فلسطينية، "وسط اإلعالن أنَّ )وتظهير( صورة إسرائيل المحتلة والعنصرية، والمنتِهكة للحقوق ال
الواليات المتحدة لن تقبل بمواصلة هذا األمر، ولو اقتضى ذلك تعديل دستور المجلس المذكور 
وصالحياته المختلفة"، مترافقا مع ضغوط تمارسها إدارُة الرئيس دونالد ترامب على الرئيس الفلسطيني، 

العامة لألمم المتحدة، بالتوازي عن حديث  محمود عباس، لتخفيف حّدة خطابه المنتَظر في الجمعية
التسهيالت االحتاللية للفلسطينيين )!( من قبيل منطقة صناعية، وتخفيف اإلجراءات على الحواجز 
والمعابر؛ بهدف تحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وما إلى ذلك من أمور 

فلسطينيين على المدى البعيد، في ظل تغلُّب، بل ُسعار ُمعرَّضة للتذبُذب، وغير جوهرية في حياة ال
 فاعلية االحتالل واالستيطان.

عة، على هذا االنتقاص الدولي المستمر، لفلسطين. بعض تلك  ونعود إلى الُمعطيات العربية الُمشجِّ
وضاعنا العوامل فاعٌل بالسلب، باالنتفاء، وبعضها باإليجاب والمبادرة إلى التنازل، أّما السلب في أ

العربية فال يخفى، بعد إفشال محاوالت الشعوب العادلة، بثورات مضادَّة، كما في دول الربيع العربي 
عموما، وبخذالن أليم، وتوظيف إقليمي، سافر، كما في سورية، في حين كان حراك تلك الشعوب 
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ية فلسطين، بارقَة أمل لحضورها، بعد الغياب، ولمشاركتها، بعد استالب قرارها، في نصرة قض
باالنطالق من أرضّية سوّية، تتصالح فيها الشعوب مع حّكامها، وتكون أكثر انسجاما، وتمثيال، مع 
نظمها. ولم تكن يوما قضية فلسطين هامشيَّة عند تلك الشعوب، حتى وهي منهمكة، في عّز تحّدياتها 

ة، اقتصاديا، ومعيشيا.  الحيوية، ومتطلَّبات حياتها الُملحَّ
مثال، وكانت ذات يوم، تحمل ثقال مهما، ودورا رئيسا، اتَّخذ المسار، وال سيما بعد انقالب في مصر، 

عبد الفتاح السيسي، اتجاها خطيرا، يرمي، في النهاية، إلى إضعاف تلك الروابط المتينة والعميقة التي 
، على احتاللها الذي تربط المصريِّين بفلسطين، وبوجه آخر، التي تقلِّل من العداء تجاه دولة االحتالل

لم يزل، وعلى خطرها على أمن مصر القومي التي لم تزل تمثل أكبر تهديدٍّ له، بحسب االعتقاد 
 المصري الخبير.

وكانت حركة حماس خيال مآته، وكانت شيطنُتها المدخَل االنتهازيَّ إلى التحلُّل من االرتباط المصري 
ية/ السياسية إلى عالقات أوثق، وأكثر ليونة وتملُّقا المعهود بالقضية الفلسطينية، والتقدمة النفس

إلسرائيل، مفتاح القبول لدى واشنطن، بحسب تقديرات الحكام الجُدد الباحثين عن شرعيَّةٍّ، وغطاء 
 دولي.

ومن مصر، باإلضافة إلى اإلمارات، جاء تلميع محمد دحالن، القيادي الفتحاوي المفصول، ومحاوالت 
مركب المعاناة المتأزِّمة في القطاع، وعلى خلفيَّة استعصاء المصالحة مع إعادته إلى غزة، على 

سلطة رام هللا، وهو الوجه األكثر قربا من قادة إسرائيليِّين نافذين، يرونه أقرب إلى المرحلة المقبلة، 
 حيث ال تفكير في حلول نهائية، إنما الحضور لألمنيِّ والَمعيشّي.

دعاَوى التطبيع العربية مع دولة االحتالل، وهي في ذروة تصعيدها، ضدَّ وعلى الجانب اآلخر، تتقدَّم 
الوجود الفلسطيني، وضدَّ مرتكزات صموده، كما في الحملة على وكالة أونروا، وخدماتها الصحيَّة 
والتعليمية )كما في استهداف مستشفى وكالة الغوث في قلقليلة الذي اتَّخذت الوكالة قرارا بتقليص تقديم 

، 2017-8-21ألف الجئ في الضفة الغربية، اعتبارا من  750دمات في أقسامه، وهو الذي يخدم الخ
من دون تحديد سقفٍّ زمنيٍّّ للقرار(، بالتوازي مع أخبار عن مساعٍّ إسرائيلية، وبالعمل مع جهاتٍّ في 
ن الكونغرس األمريكي، تهدف إلى تعديل كتاب التفويض األصلي لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئي

الفلسطينيين )أونروا(، بتحويلها، أو توحيدها مع وكاالت إغاثة دولية أخرى تابعة لألمم المتحدة، 
بغرض الوصول إلى محاولة إلغاء تواُرث صفة الجئ ألحفاد الالجئين الفلسطينيين، وجعل هذه 

فضا للمساس المكانة مقتصرة على من تبقَّى من الجيل األول لالجئين؛ فيما ال يزال موقف أوروبا را
ب "أونروا"، وفي جديد المواقف ما قالته ُمفوَّض االتحاد األوروبي للشؤون السياسية، كارينا كريتو، إن 
"أونروا" ُأنشئت بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة لمساعدة الجئي فلسطين، إلى حين إيجاد حلٍّّ 

من التزام أوروبا بحلِّ الدولتين. وتفضي عادل لقضيتهم، وأن االتحاد سيستمر في دعم الوكالة جزءا 
هذه المساعي اإلسرائيلية التي تجد تأييدا أمريكيا لها إلى إغالق هذا الملف مع الزمن؛ بغية شطب 
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حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وفرض الرؤية اإلسرائيلية، واقعيا، من دون انتظار 
مع سائر ملفات التفاوض النهائي، من األراضي والحدود التفاوض والحلول، وهو شأنها في التعامل 

والقدس، فهي حاليا في كامل استدارتها عن استحقاقات اتفاقات السالم التي وّقعتها، بل عن توفير 
الظروف المعقولة أليِّ عملية تفاوضية )ذات مغزى( على رأي كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب 

 عريقات.
من حمالت التطبيع العربية تلك، أنَّه قبول تلك الدول بإسرائيل، بوضعها وأضحى الهدف معروفا، 

الحالي، وتصديق توقُّعات )أو مطالب( رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، بأنَّ السالم مع الدول العربية، 
ما( والتطبيع معها، هو الذي ِمن شأنه أن ُيحقِّق السالم مع الفلسطينيين، وبالطبع، يحقِّق، لكن )سال

إسرائيليا، محكوما بسقف عربّي منخفض، وأوراق ضغط عربي معدومة، ودولة االحتالل تعلم مساحات 
يها دول االعتدال السّني، في مقابل المخاوف المشتركة من إيران.   االتفاق، مع ما ُتسمِّ

تستنهض  واضح أّن ثمَّة محاوالتٍّ لتغييب الوعي الضروري بشأن المخاطر الحقيقية التي ُيفتَرض أن
الروَح الجماعية العميقة، لكن ما يجري هو توسيع األرضيَّة )بمحاولة مّدها إلى المثقفين والشعوب( 
التي تسمح لتلك المخاطر أن ُتغيَّب، من دون أن َتغيب، وال مفرَّ من َتكرار القول إنَّ التخلِّي العربي 

لى المسرح الدولي، وفي المحافل الرسمي الغالب ال يساعد في لْجم تلك المساعي اإلسرائيلية ع
الدولية، في وقت لم يعد ثمة استغراب من تقدُّم المواقف األوروبية، مثال، رسميا وشعبيا، على مواقف 

ي الحرص على فلسطين، ومصيرها.  عربية رسمية ال تنفّك تدعِّ
 18/9/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 األونرواأهداف إسرائيلية معلنة لتغييب 
 نبيل السهلي 

إلى تفكيك وكالة األونروا الشاهد األممي على قضية  1993سعت إسرائيل بعد اتفاقات أوسلو في 
إسرائيل الالجئين الفلسطينيين، ولم تتوقف المحاوالت اإلسرائيلية لحل الوكالة المذكورة البتة، بل ذهبت 

الداعي الى عودة الالجئين الفلسطينيين إلى  194إلى أبعد من ذلك من خالل الدعوة إلى تغييب القرار 
ديارهم. وفي هذا السياق، تندرج دعوات إسرائيل المتكررة منذ شهور عدة لألمم المتحدة إلى تفكيك 

 وكالة األونروا، عبر تسويق اتهامات عدة.
يلي بنيامين نتانياهو إلى هذا الموضوع مع سفيرة الواليات المتحدة لدى وتطرق رئيس الوزراء اإلسرائ

األمم المتحدة، نيكي هايلي، خالل زيارتها إسرائيل وحضها على الضغط على األمم المتحدة كي تنظر 
في استمرار عمل األونروا، بحجة أن المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة تعتني 

الالجئين في العالم، في حين لالجئين الفلسطينيين وكالة خاصة بهم هي األونروا. ولتعزيز  بماليين
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المسعى اإلسرائيلي في تفكيك األونروا، اتهم نتانياهو الوكالة األممية أخيرًا بالتحريض الواسع النطاق 
 نيين بداًل من حلها.ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن وجودها يفاقم مشكلة الالجئين الفلسطي

دعوة إسرائيل إلى حل وتفكيك وكالة األونروا جاءت بعد أيام من انطالق الحملة الكالمية ضد األمم 
المتحدة، والتي قادتها السفيرة نيكي هايلي، حيث اتهمت األمم المتحدة بالتحيز للفلسطينيين، األمر 

يض اإلسرائيلي ضد األونروا لم يكن األول الذي أثار إعجاب حكومة نتانياهو. والالفت أن هذا التحر 
من نوعه، إذ سبق أن طلبت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية من مشرعين أمريكيين التحرك 
باتجاه إلغاء هذه الوكالة الدولية، متهمة إياها بالتحريض على اإلسرائيليين تارة، وبتدريس مناهج في 

تارة أخرى. ويلحظ المتابع لإلعالم اإلسرائيلي بشقيه المرئي  مدارس الوكالة ُتعلن الحرب على إسرائيل
ليبرمان بغية  أفيجدوروالمقروء التحريض الممنهج من حكومة نتانياهو، وفي شكل خاص وزير الدفاع 

 تفكيك األونروا، بحجة عدم القيام بالوظيفة التي أنشئت من أجلها.
الة أونروا الشاهد األممي الوحيد على النكبة، لم في مقابل التحريض والدعوات اإلسرائيلية لتفكيك وك

تلق تلك الدعوات صدى إيجابيًا في أروقة المنظمة الدولية، حيث رد الناطق باسم وكالة األونروا، 
كريس غينيس، على تصريحات نتانياهو ووزراء من حكومته بالقول "إن مستقبل الوكالة ال يمكن تقريره 

تمديد  2016إلى أن الجمعية العامة أقرت في كانون األول )ديسمبر( في شكل أحادي الجانب، مشيرًا 
تفويض األونروا ثالث سنوات إضافية"، فيما اعتبر المفوض العام لوكالة األونروا، بيير كرينبول، أن 

ألف طفل فلسطيني  500بقاءها دليل على الفشل في حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن أكثر من 
سياق، تشير المعطيات إلى وجود ستة ماليين الجئ فلسطيني خالل العام الحالي الجئ. وفي هذا ال

يتركزون في األردن وسورية ولبنان فضاًل عن الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي البعيدة،  2017
 وثمة خمسون% منهم من األطفال دون الخامسة عشرة من العمر.

نذ انتشار خدماتها( إلى حد كبير في تحسين خيارات ويمكن الجزم بأن وكالة األونروا ساهمت )م
الالجئين التعليمية والصحية في مناطق عملياتها، حيث تشير دراسات الى أن معدالت التعليم بين 
الفلسطينيين هي األعلى في المنطقة العربية نظرًا النتشار مدارس األونروا في شكل كبير في مناطق 

ى، يعتبر استمرار عملها ضرورة إنسانية وأخالقية ملحة، خصوصًا تمركز الفلسطينيين. وبهذا المعن
 مع معدل النمو السكاني السنوي المرتفع لالجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم.

يبقى القول إن دعوات إسرائيل التي لم تتوقف منذ شهور عدة لتفكيك وكالة األونروا تندرج في سياق 
ييب شاهد أممي على نكبة الفلسطينيين ونفي مسؤولية إسرائيل محاوالتها التي لم تتوقف البتة لتغ

السياسية والقانونية عن بروز قضية الالجئين الفلسطينيين، إذ تعتبر قضيتهم من القضايا الجوهرية، 
الصادر عن  194التي أصدرت األمم المتحـــدة قـــرارات عديدة في شأن حلها، وفي المقدمة منها القرار 

 ة والداعي إلى حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.الجمعية العام
 20/9/2017، الحياة، لندن
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 األونروا... واللعب الخطير
 حمد حمد الحسبانأ

نيون يحذرون من تخلي "األونروا" عن خطها منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان، والالجئون الفلسطي
اإلنساني، والتوغل في المجال السياسي، وبما يخدم بعض المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، 

 واالنحياز الى الطرف الصهيوني.
وقد تعامل الفلسطينيون خالل تلك الفترة مع إجراءات ال يمكن تفسيرها بغير االنحياز الى الغاصب 

الضحية رغم ما تقدمه ادارتها من تبريرات، ورغم ما تتعامل به الدول المانحة من صمت على حساب 
يالمس "الصمم" إزاء تدني مستوى الدعم الذي تقدمه للوكالة من اجل ان تقوم ببعض واجباتها التي 

 "إغاثة وتشغيل" الالجئين. أنشئت من اجلها، والتي تتمحور حول
إجراءات سبق وان اتخذت، وتمثلت في تخفيض مستوى اإلغاثة تكيفوا على مضض مع  نالفلسطينيو 

نها"العدم"، والتراجع عن حقوق ابسط ما يمكن ان يقال عنها انها مكتسبة،  والى مستوى شكلت ركنا  وا 
 أساسيا من مساعدتهم في التغلب على صعوبات اللجوء واشكاالت الحياة.

"اللعب الخطير" حيث واصلت  الفلسطينيون بانه االن، يبدو ان "األونروا" قد دخلت على خط ما يصفه
 مخططاتها باستهداف القطاع التربوي، واصابته في مقتل وبما يحقق اكثر من ضربة في آن واحد.

من تلك اإلجراءات التي أعلنت عنها، والتي دفعت العاملين في هذا القطاع الى االحتجاج، وتنفيذ 
ن زيادة عدد الطالب في الصف الوحد الى خمسين اعتصامات وتوقف جزئي عن العمل، اإلعالن ع

 طالبا. 10-15"... ما يعني زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد ما بين 40- 35طالبا بدال من "ما بين 
 وفي تلك الخطوة ما يعتبر ضربة للقطاع التعليمي من جهتين:

ي حصة الطالب من األولى، تخفيض مستوى التحصيل المدرسي، بحكم االكتظاظ في الصف، وتدن
 وقت الحصة الدراسية بنسبة ال يستهان بها.

والثانية: التوقف عن توظيف معلمين جدد من اجل تغطية الزيادة في اعداد المنتظمين حديثا في 
 المدارس.

"األونروا" الى تخفيض عدد العاملين في القطاع التربوي، وبخاصة المعلمين،  وبين هذا وذاك، تسعى
 ي عن الشق المتعلق بالتوظيف من بين مهامها واالهداف التي أسست لتحقيقها.والتخلي التدريج

الالجئون، وغيرهم من المتابعين يتوقفون عند هذا االجراء من زاوية مختلفة عما يتم اإلعالن عنه، فهم 
يرون ان ما تقوم به إدارة الوكالة يتسق مع بعض المخططات الدولية الهادفة الى تصفية القضية 

 إلسرائيل. خدمة
"الجرم" ومن خالل  "الكبرى" ليست بريئة من ذلك ويرون ان الدول الممولة وبخاصة دول الغرب

 تخفيض معوناتها للوكالة، او وقفها.
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بالطبع هناك رفض واسع لتلك اإلجراءات، وعلى راسها المساس بالخدمات التربوية، والتي ترافقت مع 
علمين، والتشدد في تقديم الخدمات، ما يعني ضغطا إجراءات صحية تتعلق بالتامين الصحي للم

إضافيا على الدول المضيفة، وعلى راسها األردن، التي تعاني أصال من أعباء كبيرة جدا على 
 .القطاعين الصحي والتربوي

باختصار، ومع القناعة بان اية تخفيضات في مستوى الخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين ال يمكن 
ئة، فإن الدخول على خطي التربية والصحة وفي هذا الظرف بالتحديد ال يمكن قراءته اال ان تكون بري

 ألهداف ليست بريئة أيضا. من زاوية الضغط على الدولة المضيفة التي تعاني أصال..
تلك الضغوطات من جهة تم تأسيسها في بدايات النكبة تحت  تأتيوالجريمة... كل الجريمة أن 

 عناوين إنسانية.
 5/11/2017، لدستور، عّمانا

 

 

 .. حقيقي أم سياسياألونرواعجز 
 رشيد حسن
في كل عام، ومنذ أكثر من عقدين من الزمن ويزيد، تفاجئنا وكالة غوث وتشغيل الالجئبن 

ين من نهاية العام، باالعالن عن عجز في موازنتها، وبالتحديد قبل شهر أو اثن "األونروا"الفلسطينيين 
محذرة من انها لم تعد قادرة على تنفيذ خططها وبرامجها بتقديم  "دب الصوت عاليا"وتأخذ في 

الخدمات لالجئين الفلسطينيين، في مناطق عملياتها االربع، مؤكدة بانها ستخفض هذا الخدمات في 
الخ، بالتبرع، وسد  لمانحة وخاصة الدول العربية النفطية وكندا..حالة استمرار العجز.. فتسارع الدول ا

 وهكذا دواليك.. العجز..
 وبوضع النقاط على الحروف..

 "60" -نجزم ان عجز هذه المنظمة ليس عجزا حقيقيا  "األونروا"فاننا نجزم ومن خالل متابعتنا لمسيرة 
يستهدف التمهيد الفراغ هذه  -لتعبيراذا جاز ا -عجز سياسي  بل هو عجز مفتعل.. -مليون دوالر

 المنظمة االممية الهامة جدا من مضمونها ثم الغائها.
 ومن هنا..

، ومطالبة "األونروا"فلقد تزامن االعالن عن العجز هذا العام، مع الحملة الصهيونية القذرة ضد 
االمم المتحدة، االرهابي نتنياهو الوقحة في تصريحاته االخيرة في نيويورك على هامش اجتماعات 

 خريف هذا العام، بالحاقها بمنظمة االغاثة الدولية التابعة لالمم المتحدة.
محاوالت العدو الصهيوني هذه تندرج ضمن مخططاتها الفاشية، القائمة على الغاء حق العودة،  

نين، كونها مرتبطة بهذا الحق، فهي الشاهد األهم على مأساة الالجئين الفلسطي "األونروا"وتصفية 
،الذي ينص على حق "194"تنفيذ القرار االممي.. قرار العودة، رقم  إسرائيلوالشاهد االهم على رفض 
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العودة والتعويض معا، وتصر على تجاهل هذا القرار.. ال بل وتعمل على تفريغه من مضمونه ومن 
يشكل خطرا  -كما تدعي–ثم الغائه، وتتآمر وحليفتها واشنطن على التخلص من هذا الحق، كونه 

 ديموغرافيا على كيان العدو.
لم تنجح محاوالت االرهابي نتنياهو، ولن تنجح ما دام الشعب الفلسطيني متمسكا بحق العودة الى 
وطنه، وما دامت القضية الفلسطينية لم تحل حال عادال يقوم على انسحاب العدو من كافة االراضي 

وعودة الالجئين الى مدنهم وقراهم التي طردتهم منها المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، 
 العصابات الصهيونية بالقوة، وبارتكاب المجازر والمذابح المروعة.

ومن ناحية أخرى فال بأس من االشارة، الى أن منظمة االغاثة الدولية مرتبطه فقط بتقديم االغاثة 
 ن يحصل على جنسية دولة أخرى للالجئين الذين شردتهم الحروب او الكوارث الطبيعية، وكل م

بمنظمة االغاثة الدولية، شطبت مئات  "األونروا"تسقط عنه صفة الالجىء، وهذا يعني فيما لو الحقت 
لحصولهم على جنسيات أخرى :أمريكية،كندية،  "األونروا"االالف من الفلسطينين من سجالت 

 الجئماليين "6"يتجاوز اليوم  استرالية، عربية..الخ؛ ما يسهم في تقليص عدد الالجئين الذي
فلسطيني، يعانون قسوة اللجوء والحرمان في اربعة رياح االرض. وهو ما يخالف منطوق قرار العودة 

، واالستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين الذي "األونروا"الذي ينص على بقاء  "194"رقم 
 .1948هجروا بالقوة من ارضهم عام

فهو كل شخص كان  "المتحدة :  األممكما نصت عليها الوثائق  "الجئ"تعريف كلمة ونشير هنا الى 
، واولئك الذين 1948ايار  15الى  1946حزيران 1محل اقامته االعتيادية في فلسطين خالل الفترة من 

، ويسري هذا الوصف على الالجئ وابنائه " 1948فقدوا منازلهم وموارد رزقهم نتيجة نكبة 
 خ.واحفاده..ال

 ..وبتوسيع دائرة البيكار قليالً 
والمتمثلة في تقليص الخدمات، ما  "األونروا"فال بد من التأكيد بان كافة االجراءات التي اتخذتها ادارة 

هي اال استجابة للضغوط الصهيونية، التي تعمل حثيثا لتفريغ هذه المؤسسة من دورها الحقيقي. 
 وابقائه هيكال خاويا..

الشأن هي االبقاء على الرواتب العالية جدا التي يتقاضاها كبار المسؤولين، وهم في  والمفارقة في هذا
 االغلب االعم من جنسيات اجنبية واغلبهم أمريكيون.

وقبل ان نختم هذا المقال ال بد من االشارة الى ان المبادرة العربية للسالم شكلت ضربة نجالء لحق 
هذا الحق التاريخي.. فحق  ومبادئ أسس، وهو ما يناقض العودة بعد ان اخضعته للتفاوض مع العدو

 العودة.. ال يسقط بالتقادم وال يخضع للمفاوضات.
 حقوق االنسان السامية، التي ال تلغيها اتفاقيات ومعاهدات باختصار.. مبادئكما انه من صلب 
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ريكية قذرة، أم-لمؤامرة صهيونية  "األونروا" الفلسطينيينتتعرض وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
تستهدف الغاء هذه المنظمة، كونها الشاهد االهم على قضية الالجئين، والشاهد على مأساتهم.. وعلى 

 وطنهم فلسطين.. إلىجرائم العدو الصهيوني، والشاهد على رفضه تنفيذ حق العودة 
يمة الرد على هذه المؤامرة يستدعي التمسك بهذه المنظمة ودعمها فهي الشاهد على الجر  إن 

كقرار تاريخي ال يسقط بالتقادم، وال  الصهيونية، والشاهد على جرائم العدو، والتمسك بحق العودة..
 يخضع للمفاوضات.

 3/12/2017الدستور، عّمان، 
 

 ال بد من اإلسراع بتصفية األونروا
 ه الداديآري

عهد حملة "الرصاص المصبوب" كان بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة. وكان وعد أنه عندما في 
سيصبح رئيس وزراء فلن يوقف الجيش اإلسرائيلي قبل أن ينهار حكم حماس. وقد منحت له الفرصة 
في الجرف الصامد، ولم يفعل ذلك. يحتمل أن يكون رأى أن الثمن في حياة اإلنسان سيكون جسيما 

يحتمل أن يكون رأى بالذات ميزة في حكم حماس في القطاع وفي االنقسام بين غزة ورام هللا. جدا. 
 يمكن أن نجادل فيما إذا كان مخطئًا أم محقًا.

على شيء واحد ال يمكن أن يكون جدال: كل زعيم إسرائيلي وطني ملزم بأن يقاتل ضد التطلعات 
د مطالبتهم بأن تعترف إسرائيل بـ "مطلب العودة" القومية العربية إلقامة دولة في قلب وطننا، وض

 لالجئين كي تشطب إسرائيل.
"حل مشكلة الالجئين" هو حجر أساس في المطالب العربية من إسرائيل، مطلب نيته شطب إسرائيل 
كدولة يهودية. "الالجئون" هم أيضا عنصر أساس في قدرة العرب على تجنيد الدعم الدُّولي في 

ضا مخزون القوة البشرية األساس لمنظمات اإلرهاب. "الالجئون" ال يزالون مصلحتهم، وهم أي
سنة من حرب االستقالل، في مخيمات الجئين في غزة، في يهودا والسامرة  70، حتى بعد موجودين

وفي الدول العربية. الظروف هناك صعبة. هذه مملكة الفقر، البطالة، الجريمة واإلرهاب. المخيمات 
وا: المنظمة الدُّولية "الخاصة" لـ "الالجئين الفلسطينيين". هذه منظمة مزدهرة. بدأوا مع تديرها األونر 

ماليين. هم الجئون إلى  5ألفا في أواخر حرب االستقالل، واليوم يوجد لهم أكثر من  700أقل من 
فقدون مكانة األبد. األحفاد وأبناء األحفاد وأبناء أبنائهم، حتى بعد مئة جيل. الالجئون في العالم ي

 اللجوء بعد خمس سنوات، ولهذا فهم يجتهدون إلعادة التأهيل والتوطين.
وحدها األونروا تربي على الطفيلية، على العيش على المخصصات، من تبرعات دول العالم، وعلى 
الحرب الخالدة ضد إسرائيل. زعماء الفلسطينيين يعترفون بالقيمة الهائلة لالجئين كسالح سياسي، 

ا كان هذا منوطا بهم ـ فهم لن يعاد تأهيلهم أو توطينهم. والتعليم في مدارس األونروا هو وطالم
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الكراهية الصافية إلسرائيل وجهاز لغسل الدماغ لإلرهاب ضدنا. األونروا هي أيضا رب العمل األساس 
 لمخربي حماس في غزة.

سرائيل تندد بالتحريض والتعليم على الكراهية في م دارس األونروا وتطالب بتصفية هذه سنوات كثيرة وا 
المنظمة. ولكن أحدا في العالم لم يستمع لمطالباتنا. دول العالم واصلت تمويل المنظمة، وعلى رأسها 

 الواليات المتحدة، المتبرعة األساس لها.
هم ولكن ها هو قام رئيس جديد في الواليات المتحدة ـ ليس مستعبدا لألكاذيب وللدعاية العربية ـ ال يف

ِلَم يتعين عليه أن يواصل التبرع لهم بالمليارات ويتلقى اإلرهاب بالمقابل. وله مندوبة في األمم المتحدة 
هي األخرى مّلت اإلرهاب العربي، وهما َيِعدان بتقليص المساعدة األمريكية لهذه المنظمة. هذا هو 

ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل؟ أحد األنباء األكثر طيبة التي سمعناها في السنوات األخيرة. ولكن 
صب الماء البارد ومنح كل الموظفين مؤيدي العرب في وزارة الخارجية األمريكية ُسّلمًا مريحًا للنزول 
ن كنا نؤيد تقليص ميزانيات المنظمة، ولكن  عليه عن شجرة تصريح ترامب. لقد أعلن نتنياهو أننا وا 

 "بالتدريج".
الملتوية أو األسباب العاجلة والمقنعة لمثل هذا التصريح: جهاز يمكن أن نجد كل أنواع المعاذير 

األمن يحذر من االشتعال في غزة إذا ما أقيل بضع عشرات آالف المعلمين الذين يعملون بميزانيات 
األونروا ويربون جيال آخر على كراهية إسرائيل. لعل نتنياهو نفسه غير معني بمثل هذا االشتعال في 

 أنه يخشى حقا الضرر اإلنساني لسكان القطاع )عفوا. ليس حقا(. هذا التوقيت، أو
المعاذير ال تتغلب على الفرصة التي تلوح مرة واحدة ألن نحل إحدى  أوولكن؛ أي من هذه األسباب 

المشاكل األساس للنزاع؛ مشكلة تستخدم مصدر وقود يحرك شعلة الكراهية. إسرائيل ستعرف كيف 
الشتعال أو األزمة اإلنسانية )فكم من اشتعال كهذا سبق أن كان منذ فك تتصدى للصعوبة المؤقتة، ا

 االرتباط؟ ماذا "كسبنا" منها؟(، على أن نتخلص من هذا الشر المريض.
ال يمكن أن نعرف كم من الوقت سيحكم ترامب الواليات المتحدة، ومن سيأتي بعده. إذا كان ترامب 

ن نشجعه، نساعده، ال أن نبرد حماسته. ال أن نقترح أن يتم مستعدا ألن يخنق األونروا اآلن ـ فيجب أ
هذا "بالتدريج"، رويدا رويدا، إلى أن ينتظم العرب فيجدوا تمويال آخر. بالعكس. على إسرائيل أن تركز 
جهدا دبلوماسيا واسعا كي تقنع المزيد من الدول لالنضمام إلى مبادرة ترامب. وان تري كل العالم بانه 

أنسالهم، وال يوجد أي سبب يجعلهم يواصلون  أنسالن تبقى "الجئون فلسطينيون"، فقط يكاد ال يكو 
تمويلهم حتى نهاية كل األجيال. ثمة بالتأكيد لنتنياهو الكثير من الضائقات والمشاكل العاجلة، ولكن 

 أيا منها ال يشكل سببا لتفويت الفرصة التاريخية.
 9/1/2018معاريف 

 10/1/2018، القدس العربي، لندن
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 ترامب وقرار العدوان الثاني
 منير شفيق
يجب اعتبار قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين 

ل السفارة األمريكية إليها. فالقرار )أونروا(، مكماًل لقرار اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونق
 الخاص بالقدس واضحة أبعاده ومراميه ونتائجه.

أما قرار وقف تمويل األونروا فال يبدو في الظاهر، وللوهلة األولى، بخطورة القرار األول. علمًا أنه في 
 مستواه من حيث أبعاده ومراميه ونتائجه إن لم يكن أشد وأنكى.

تنياهو فورًا، إنهاء لحق عودة الالجئين الفلسطينيين وهو الحق الثابت إلى جانب ألنه يعني، كما فّسره ن
 الحق في القدس والحق بكل فلسطين من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة إلى أم الرشاش.

إن قرار تشكيل وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين ارتبط بعملية اقتالع ثلثي الشعب الفلسطيني عام 
بيوته وأرضه وقراه ومدنه. ومن ثم ضرورة تأمين قوت يومه في مخيمات اللجوء لبينما تتم من  1948

 عودة الالجئين إلى ديارهم.
وبهذا تحولت "األونروا" إلى شاهد على جريمة تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من وطنهم، وما ينبغي 

نيون إلى أماكن سكناهم التي هّجروا تى يعود الالجئون الفلسطيحله أن يتوقف عن القيام بهذه الشهادة 
 منها.

طبعًا راحت حكومات الكيان الصهيوني تسعى، وال سيما، بعد إطالق ما ُيسمى عملية التسوية، وطرح 
 "الحلول"، للقضية الفلسطينية، لكي تنهي وكالة غوث الالجئين "األونروا".

ء التي حدثت وتحدث، ألسباب ومن ثم تحويل قضية الالجئين الفلسطينيين إلى ملف حاالت اللجو 
 غير السبب الفلسطيني.

وبهذا التحويل ال تبقى جزءًا من القضية الفلسطينية، فيسقط معها حق العودة. وهو البعد الذي يشكل 
جوهرًا في القضية الفلسطينية متكاماًل مع الجوهر األساسي اآلخر أال وهو إحالل الكيان الصهيوني 

قتالعه، فعنوان االقتالع يتمثل في قضية الالجئين وعودتهم، وعنوان مكان الشعب الفلسطيني بعد ا
اإلحالل يتمثل في إقامة الكيان الصهيوني وشرعنته، وهو غير شرعي ويجب أن يبقى كذلك. ولهذا 
حوفظ على "األونروا" واستمرت حتى اليوم، بالرغم مما تعرضت له من مؤامرات، مؤسسة من 

 مؤسسات األمم المتحدة.
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين استهدف التمهيد  فقرار

 لتعطيل بقائها واستمراريتها تمهيدًا إلنهاء دورها من أجل تصفية قضية العودة.
ولهذا يجب أن يوضع قرار دونالد ترامب الخاص بوقف تمويل األونروا إلى جانب قراره باعتبار القدس 

ة للكيان الصهيوني من حيث خطره على القضية الفلسطينية والحقوق الثابتة الفلسطينية. ومن عاصم
 ثم يجب أن يواَجه بالقوة نفسها التي يواَجه بها القرار األمريكي الترامبي العدواني على القدس.
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ب صحيح أن العرب والمسلمين والرأي العام العالمي ال يحتاجون إلى أن يقفوا ضد قرار ترام
بخصوص القدس إلى توضيح وتحريض، فيما قضية تعطيل وكالة األونروا بحاجة إلى لفت االنتباه 

 إلى خطرها وضرورة التحرك الشعبي والدولي شجبًا واستنكارًا لقرار ترامب بخصوصها.
على أن من يتحمل، كما هو مفترض، مسؤولية في التصدي لهذا القرار الجائر هو الرئيس الفلسطيني 

عباس وسلطة رام هللا بسبب موقعهما وضرورة الرد على ترامب بمواقف فلسطينية عملية أواًل،  محمود
سالميًا ودوليًا ابتداء من مجلس الجامعة العربية )وزراء الخارجية  ثم بتحريك قضية األونروا عربيًا وا 

لية األولى من العرب( مرورًا بمنظمة التعاون اإلسالمي، وصواًل إلى الجمعية العامة ذات المسؤو 
حباط المؤامرة األمريكية الصهيونية في حجب األموال  الناحية الرسمية على األونروا واستمراريتها وا 
الالزمة لها، أو محاولة تغيير قرار الجمعية العامة الذي شكلها وحدد اختصاصها، وميزها عن كل 

 حالة الجئين أخرى.
نما هي قضية سيا سية ومبدئية من الدرجة األولى. قضية لها فهي ليست قضية الجئين فحسب وا 

عالقة مباشرة بجوهر القضية الفلسطينية. ومن ثم فإن كل من يفرط بها، أو يتنازل عنها، أو يبحث 
عن بديل لها، يرتكب خيانة بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وينتهك القانون الدولي، 

ترف جريمة تمهد لمشاريع توطين الالجئين في أماكن وميثاق هيئة األمم المتحدة. واألهم سوف يق
 تواجدهم.

حباطه يساعد على إفشال ما يمكن أن ُيرتَّب من  من هنا فإن رفض قرار ترامب بخصوص األونروا وا 
لغاء حق العودة وتكريس توطين الالجئين  تصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته تهويد القدس وا 

 الفلسطينيين.
آخرًا إن قرار ترامب الخاص بوقف تمويل وكالة الغوث لالجئين الفلسطينيين إذ يجيء وأخيرًا وليس 

بعد شهر من قراره الخاص بالقدس يؤكد على ضرورة تصعيد االنتفاضة الشعبية في القدس والضفة 
الغربية من جهة، وتكثيف نضال الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده من جهة ثانية، كما تصعيد 

الذي شهدته الدول العربية واإلسالمية والرأي العام العالمي طوال ثالثة وثالثين يومًا مناصرة التحرك 
 لقضية القدس من جهة ثالثة.

فترامب ونتنياهو يواصالن التحدي واإلمعان في العدوان على شعب فلسطين وحقوقه كما يواصالن 
 استفزاز غالبية شعوب العالم ودوله.

ب أن يقابله رطالن حتى ترجح الكفة وتنزل به الهزيمة. فمكان المواجهة فهذا الرطل األمريكي يج
نما ضد االحتالل في القدس  والحسم ليس في العمل الديبلوماسي والخارجي مهما بولغ في أهميته، وا 

 والضفة الغربية بهدف دحره بال قيدٍّ أو شرط.
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، أو ُيلقى في سلة المهمالت، فمصير االحتالل هو الذي يقرر مصير كل قرار تصفوي إن كان سينفذ
كما أن كل عمل ديبلوماسي ونشاط خارجي يجب أن يخضع الستراتيجية االنتفاضة الشاملة لدحر 

 االحتالل وتفكيك المستوطنات.
 11/1/2018، 21عربي 

 

 محاوالت لشطب قضية الالجئين الفلسطينيين
 الرا فريدمان
بعد اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"؛ وهو اعتراف يعني عمليًا شطب مسألة 

"اإلسرائيلي"، بدأت "إسرائيل" وأنصارها  -القدس من أجندة أي مفاوضات حول تسوية النزاع الفلسطيني
نية من أجندة المفاوضات، هي مسألة الالجئين في الواليات المتحدة مساعي لشطب مسألة أساسية ثا

 الفلسطينيين.
في ديسمبر/كانون األول، استجاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب لمطلب عزيز على قلب المتشددين 

وهو شطب مسألة القدس، التي نص اتفاق "أوسلو" على تسويتها فقط في  -األمريكيين و"اإلسرائيليين" 
 من أجندة المفاوضات لتسوية النزاع بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين".  -مفاوضات الوضع الدائم 

واآلن، بعد أسابيع قالئل فقط، ينتظر المتشددون األمريكيون و"اإلسرائيليون" أن يستجيب الرئيس 
ترامب لرغبة قديمة أخرى لديهم: شُل عمل أو حتى َحُل وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

 ينيين )األونروا(، التي تساعد الالجئين الفلسطينيين عبر الشرق األوسط.الفلسط
ويحذر كثيرون، اآلن، وهم مصيبون، من أن تقويض "األونروا" سوف يهدد الوضع الهش أصاًل في 
الضفة الغربية وغزة )وحتى في األردن ولبنان(، وهذا سيشكل ضربة كبرى للفلسطينيين؛ ولهذا السبب 

يرى البعض أن هذا الهجوم على مساعدة الفلسطينيين هو "هفوة" ترتكبها الواليات وألسباب أخرى، 
 المتحدة.

وقد حاولت اإلدارة األمريكية تبرير هجومها على "األونروا" باعتباره ردًا على رفض األمم المتحدة 
دى األمم المتحدة والفلسطينيين قرارها باالعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل". وقالت السفيرة األمريكية ل

نيكي هايلي، إن المساهمة األمريكية في تمويل "األونروا" يمكن أن تعلق إلى أن "يعود الفلسطينيون 
ما يوحي بأن اإلطار الجديد للسالم مرتبط بابتزاز الفلسطينيين؛ إلرغامهم  -إلى طاولة المفاوضات" 

 على قبول اإلمالءات األمريكية و"اإلسرائيلية". 
قة، التهديد بقطع التمويل عن "األونروا" ال صلة له بأية من هذه المسائل. والمسألة الحقيقية وفي الحقي

هنا؛ هي إسقاط األحكام المرجعية، التي أرساها اتفاق "أوسلو"، وشطب مسألة حساسة ومتفجرة أخرى 
ديد يستهدف من قائمة مسائل الوضع النهائي الدائم من أجندة المفاوضات. باختصار، هذا الهجوم الج

شطب مسألة الالجئين الفلسطينيين، على غرار شطب مسألة القدس، من أجندة المفاوضات. وهذا 
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ينسجم مع الموقف الذي عبر عنه السفير األمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان؛ عندما تحدث في 
 عن "الالجئين" الفلسطينيين. 2016أكتوبر/تشرين األول 

جئين الفلسطينيين من خالل تدمير "األونروا" ليست بشيء جديد. فمنذ والمساعي لشطب مسألة الال
أواخر التسعينات، دعت أصوات متطرفة في "إسرائيل" والواليات المتحدة إلى "حل" مسألة الالجئين 
نما من خالل عمل من طرف  الفلسطينيين ليس من خالل المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وا 

زالتها من أجندة واحد، تقوم به ال واليات المتحدة لشطب مسألة الالجئين الفلسطينيين كليًا، وا 
 المفاوضات. 

ًً في تجربة  غير أن هذه المقاربة لن تنجح؛ إذ إن تحديد الفلسطينيين ألنفسهم كالجئين يعد متأصاَل
. وحل حياتهم، وتاريخهم، ومعاناتهم، وهو ال يحتاج إلى موافقة أية جهة كانت، حتى "األونروا"

"األونروا" أو إلزام األمم المتحدة بإعادة تحديد ماليين الفلسطينيين بحيث ال يتم اعتبارهم الجئين لن 
يغير شيئًا في واقع أن هؤالء الفلسطينيين يعدون الجئين. عالوة على ذلك، محاولة شطب مسألة 

س عاصمة "إسرائيل"، لن الالجئين من أجندة المفاوضات، مثلها مثل القرار األمريكي باعتبار القد
 تسهل التوصل إلى اتفاق سالم في المستقبل؛ بل على العكس، ستجعل السالم أبعد منااًل.

 *رئيسة المنظمة األهلية األمريكية "المؤسسة من أجل السالم في الشرق األوسط" 
 موقع "هافينغتون بوست"

 13/1/2018، الخليج، الشارقة
 

 يةأو الفوضى األمن األونرواإنقاذ 
 علي هويدي

ووتيرة استهداف وكالة "األونروا" تتسارع في شكل غير مسبوق. ومع بدايات عام  2017منذ مطلع عام 
كي تسارعت هذه الوتيرة في شكل أكبر، بدأتها سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة ني 2018

هايلي، وفي عملية مقايضة وابتزاز موصوفة بأن إدارتها "ستوقف الدعم المالي الذي تقدمه لوكالة 
األونروا إذا لم تعد السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل"، وهذا ينذر بالمزيد من 

الالجئون  األخطار التي ستتعرض لها الوكالة األممية خالل العام الحالي الذي سيحيي فيه
 سنة على نكبتهم. 70الفلسطينيون ذكرى مرور 

ال يمكن وصفها إال بالخطوات الخطيرة واإلنذار األخير التخاذ  —إذا بقيت على حالها—هذه السرعة 
ستة  يالقرار األممي بحل الوكالة التي ستتسبب أواًل بكارثة إنسانية، إذ تقدم الوكالة الخدمات لحوال

مخيمًا ومئات التجمعات في مناطق عملياتها الخمس، في  58يعيشون في ماليين الجئ فلسطيني 
الضفة وغزة ولبنان وسورية واألردن، من الصحة واإلغاثة والبنى التحتية وتحسين المخيمات والقروض 
الصغيرة والحماية والتعليم المجاني لحوالى نصف مليون طالب وطالبة، باإلضافة إلى توفير فرص 
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لف موظف فلسطيني. عمليًا ستتوقف هذه الخدمات، التي على رغم قلتها، تساهم أ 30عمل لحوالى 
في التخفيف من األعباء االقتصادية لالجئين، بالتالي يعتبر طلب هايلي األخير خطوة إضافية في 
مسار منهجية التخلص من القضية السياسية لالجئين المتعلقة بحق العودة الذي تعتبره اإلدارة 

سرائيل وحلفاؤهما العقبة الكأداء أمام مشروع التسوية وما يجري الحديث فيه عن "صفقة األمريكية وا  
سالمياً   -العصر"، وهو ما سيتحقق فعاًل إن لم تتم المبادرة إلى خطوات جادة فلسطينيًا وعربيًا وا 

يحسب لها حساب وتكون قادرة على لجم االستمرار في هذا المشروع  -خصوصًا من الدول المضيفة
 لخطير.ا

مع وصول الرئيس األمريكي ترامب إلى السلطة، طلبت إسرائيل من اإلدارة  2017ففي مطلع عام 
األمريكية قطع المساهمة المالية لألونروا التي تعتبر األكبر بين الدول المانحة، وطلب نتانياهو 

فوضية العليا لشؤون تفكيك "األونروا" ونقل خدماتها إلى الم 11/7/2017شخصيًا من السفيرة هايلي في 
شطب نائب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة داني دانون البند المتعلق  4/8/2017الالجئين، وفي 

وكان من  -وفق صالحياته –بزيادة موازنة "األونروا" من جدول أعمال الجمعية العامة الذي يتحكم فيه
دول األعضاء. ودانون كان سفيرًا إلسرائيل المتوقع أن يحظى البند بالموافقة واالعتماد من غالبية ال

، 31/5/2017في األمم المتحدة، وُعين نائبًا لرئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة لمدة سنة ابتداًء من 
أن مسؤواًل من وزارة الخارجية اإلسرائيلية زار قبل أسابيع  8/9/2017ونقلت صحيفة "معاريف" في 

 9/9/2017تغيير تفويض "األونروا"، وأن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه في الواليات المتحدة وعرض حلواًل ل
إلى واشنطن يرأسه نائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيل وستلتقي هناك السناتور تيد كروز المسؤول 

 عن هذا الملف".
 1949الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  302لقد ارتبط قرار تأسيس "األونروا" الرقم 

الذي أكد حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، ما يعني أن حل  1948لعام  194بالقرار 
 "األونروا" مرتبط بتطبيق حق العودة.

إن إنقاذ "األونروا" مسألة سهلة إذا توافرت اإلرادة السياسية للدول المانحة. فالفوضى األمنية التي 
اع نسبة البطالة والفقر واألمية والمشكالت االجتماعية، سيسببها عدم إنقاذ "األونروا" بتكريس ارتف

ستنعكس سلبًا، ليس على الالجئين الفلسطينيين وحدهم، بل كذلك على المنطقة العربية واإلسالمية 
وعلى منظومة المجتمع الدولي التي ستتحمل المسؤولية، والمنطقة بالتأكيد ال تحتمل المزيد من 

 االنتكاسات.
 14/1/2018الحياة، لندن، 
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 ماذا لو قطعت المعونة األمريكية عن الفلسطينيين؟
 علي أبو نعمة

وهي أساسًا تفيد  -مليون دوالر سنوياً  400يتراوح معدل المعونة األمريكية للسلطة الفلسطينية حول 
 ل"، من خالل تعزيز الوضع الراهن لالحتالل."إسرائي

ماذا يحدث إذا نّفذ دونالد ترامب تهديداته بوقف المعونة عن الفلسطينيين؟ إذا كان يقصد قطع التمويل 
األمريكي للسلطة الفلسطينية، مّما ينطوي على احتمال انهيارها، فسوف يسلب "إسرائيل" إحدى أدواتها 

حتالل، والفصل العنصري الذي تمارسه على الفلسطينيين. وهذا أمٌر قد الرئيسية للحفاظ على نظام اال
 يرّحب به العديد من الفلسطينيين. 

ولكن، إذا كان يعني خفض التمويل األمريكي لوكالة األمم المتحدة للالجئين الفلسطينيين )أونروا(، 
اليين األشخاص، الذين فإّن ذلك يمكن أن يسبب كارثة إنسانية. وسوف يؤدي إلى إلحاق معاناة بم

أرِغموا على االعتماد على ما توفره )أونروا( من خدمات الصحة والتعليم وأغذية الطوارئ والمأوى، ألن 
 "إسرائيل" تحرمهم جميع حقوقهم. 

الذي ذكرت السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي، أّن  -إن قطع المعونة عن )أونروا(
تكون له أيضًا آثار بعيدة المدى، ويمكن أن يزعزع االستقرار في األردن ولبنان، س -بالدها قد تفعله

 حيث يعيش عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين. 
وقد واصل الرئيس ترامب التغريد على "تويتر" ضد دول يتهمها بأخذ معونة أمريكية من دون أن تكون 

قط التي ندفع لها مليارات الدوالرات من أجل ال تابعة بما فيه الكفاية. وقد كتب: "ليست باكستان ف
شيء، بل دول أخرى عدة أيضًا، وغيرها... وعلى سبيل المثال، إننا ندفع للفلسطينيين مئات الماليين 

 من الدوالرات سنويًا وال نحظى بالتقدير، أو االحترام". 
 ورّد مكتب عباس على تهديدات ترامب بإعالن أن القدس "ليست للبيع". 

مليون دوالر  400قد تراوح معدل المعونة األمريكية للسلطة الفلسطينية على مدى العقد األخير، حول و 
 وهي أساسًا تفيد "إسرائيل"، من خالل تعزيز الوضع الراهن لالحتالل.  -سنوياً 

سلطة ووفقًا لدائرة البحوث في الكونجرس، كان هذا التمويل "في المقام األول، دعمًا مباشرًا لبرامج ال
الفلسطينية المتعلقة باألمن، والحكم، والتنمية واإلصالح في الضفة الغربية في عهد عباس"، ويهدف 

 "جزئيًا لمواجهة حماس". 
وكان كل ذلك في اتجاه الهدف النهائي المتمثل في تعزيز السلطة الفلسطينية كمقاول فرعي لالحتالل 

 -ك مستخدمة التعابير الرسمية األمريكية الملطفة أو كما تعّبر دائرة البحوث في الكونجرس عن ذل -
 وتهدف المساعدات إلى "تعزيز منع اإلرهاب ضّد "إسرائيل" أو تخفيفه". 
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أي  -وُيدعى دور السلطة الفلسطينية الرئيسي في قمع المقاومة الفلسطينية لالحتالل "تنسيقًا أمنيًا"
دون استثناء تقريبًا، ولكن عباس يصفه بأنه  شكاًل من أشكال التواطؤ الذي يعارضه الفلسطينيون من

 "مقدس". 
وقد حذرت إدارة الرئيس باراك أوباما حصريًا من فرض "إعجاز السلطة الفلسطينية عن القيام بمهامها، 
وانهيارها"، وشددت على دور السلطة الحيوي في توفير الحماية ال "إلسرائيل" فقط، بل للمستوطنين 

 ة الغربية المحتلة أيضًا. "اإلسرائيليين" في الضف
وبالتحديد، ألن المعونة للسلطة الفلسطينية هي في الواقع معونة ل"إسرائيل"، مارست جماعة الضغط 

 اليهودية )إيباك(، ضغطًا متكررًا على الكونجرس لتمويل السلطة. 
ة عن وفي أغسطس/آب، منحت "إيباك" دعمها لمشروع قانون يهدد بقطع مساعدات الواليات المتحد

السلطة الفلسطينية، ولكن ليس إاّل بعد إدخال استثناءات لضمان أن األموال سوف تستمر في التدفق 
 من أجل "التعاون األمني". 

وكان يمكن الرهان دائمًا على أن "إيباك" سوف تتدخل لمنع أي قطع للمساعدة عن السلطة 
على الرغم من أن المنظمة تحافظ على  الفلسطينية. واآلن ال يمكن اعتبار شيء أمرًا مفروغًا منه،

 التزام شكلي ب"حّل الدولتين". 
ولكن في "إسرائيل"، تزداد هيمنة القادة الذين يطالبون بضّم معظم الضفة الغربية، ويوجد لديهم 

 مؤيدون أقوياء في إدارة ترامب. 
ذا ذهبت السلطة الفلسطينية، فلن يكون ما ُيعرف بالمجتمع الدولي قادرًا ع لى التظاهر بأن هنالك وا 

دولة فلسطينية منتظرة، وسوف ُيضطر إلى التعامل مع الحقيقة المتمثلة في أن "إسرائيل" تبسط حكمها 
المباشر على ماليين الفلسطينيين الذين ليس لهم أي حقوق على اإلطالق، ال لشيء سوى أنهم ليسوا 

 يهودًا. 
بل للتطبيق بعد انهيار السلطة الفلسطينية هو القيام ومن المنظور الفلسطيني، فإن المسار الوحيد القا

بحملة من أجل الحقوق الفلسطينية الكاملة في كل جزء من فلسطين التاريخية: أْي حّل يقوم على 
 وجود دولة واحدة ديمقراطية غير طائفية، لمجابهة نسخة الفصل العنصري التي تفرضها "إسرائيل". 

ذا كان المقصود قطع المساعدات عن )أونروا(، فمن المعروف أن الواليات المتحدة، إلى جانب  وا 
مليون دوالر من ميزانية الوكالة  830االتحاد األوروبي، من أكبر المتبرعين لهذه الوكالة، التي وفرت 

 . 2015مليار دوالر عام  1.1البالغة 
ن خمسة ماليين الجئ وتتولى وكالة )أونروا( تقديم الخدمات الصحية والتعليمية األساسية ألكثر م

 فلسطيني، بمن فيهم نصف مليون من أطفال المدارس. 
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وليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت "نيكي هايلي" تعني أن الواليات المتحدة سوف تقطع المعونة 
عن وكالة )أونروا(. ولكن الواضح هو أن فعل ذلك سوف ُيلحق معاناة إضافية ال توصف ببعض أشّد 

 العالم. الناس ضعفًا في
 موقع: "كومون دريمز"

 14/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 األونروامحاوالت شطب 
 د. فايز رشيد
لى األبد! جاء ذلك  كان نتنياهو واضحًا في تصريحه منذ أسبوع، بأنه يجب إلغاء "األونروا" نهائيًا وا 

اليات المتحدة التزاماتها المالية السنوية تجاه الوكالة المعنية بشؤون الالجئين بعد تخفيض الو 
 الفلسطينيين. 

نعم، إنها مؤامرة قديمة جديدة متعددة األطراف لشطب "األونروا" كعنوان قائم للجوء الفلسطيني. ذلك 
نيين من أرضهم ولجوئها إلى تهجير الفلسطي 1948بدأ منذ إقامة دويلة االحتالل قسرًا في عام 
 ووطنهم، ومن ثم تشكيل هذه الوكالة الدولية. 

بداية حري التوضيح: أن األمم المتحدة لم تجعل الالجئين الفلسطينيين من ضمن رعاية ومسؤولية 
نما أنشأت وكالة مسؤولة عن تقديم المساعدات الحياتية لهم! الفرق كبير  هيئاتها الدولية لالجئين، وا 

لهيئة والوكالة... فاألولى تعني: مسؤولية األمم المتحدة عن إعادة الالجئين إلى بين الحالتين بين ا
أوطانهم األصلية، وتقديم مساعدات لهم وصرف مستحقات مادية لهم حتى إعادتهم. بينما في 
الثانية/الوكالة، فإن المساعدات الحياتية لالجئين الفلسطينيين مرهونة بتبرع الدول! ولذلك في ميزانية 

مليون دوالر ميزانية خاصة بالوكالة وال تدخل في  700ـونروا للعام الحالي والبالغة ما يقارب الاأل
ميزانية األمم المتحدة. الهيئة مسؤولة بالمعنيين ماديًا ومعنويًا وسياسيًا وأخالقيًا عن إعادة الجئيها، 

 بينما الوكالة غير مسؤولة عن ذلك! هذه كانت بداية المؤامرة!
اء وكالة الغوث/ األونروا وهي تعاني نقصًا متطورًا في ميزانيتها! هذا هو أحد جانبي الصورة، منذ إنش

أما الجانب الثاني فهو المحاوالت السياسية لشطب قضية الالجئين الفلسطينيين من القاموس السياسي 
لألمم المتحدة  العالمي، إضافة إلى مشاريع التوطين "اإلسرائيلية" واألمريكية واألوروبية ومشاريع

مشروعًا حتى اللحظة! تصوروا فكلها تهدف إلى شطب حق العودة. تمامًا مثل منع  74وعددها جميعًا 
فلسطينيي الشتات من الالجئين من العمل في العديد من المهن، والتعقيدات المختلفة التي توضع أمام 

نبية لهجرتهم، والطرح "اإلسرائيلي" حركة سفر الفلسطينيين وحقوقهم اإلنسانية، وتسهيل السفارات األج
"حقوق الالجئين اليهود في الدول العربية" الذين هاجروا بإيعاز وضغط من دويلة ـالجديد لما يسمى ب
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""إسرائيل"". كل ذلك يصب في مجرى المؤامرة الُمستهدفة أواًل وأخيرًا إلنهاء حق الالجئين الفلسطينيين 
 في العودة!

سيناتورًا من مجلس الشيوخ األمريكي بمشروع قرار يطلب من وزارة  30منذ بضع سنوات، توجه 
الخارجية األمريكية تحديد مفهوم جديد لالجئ الفلسطيني يقتصر على من ُهّجر من أرضه عام 

من  %85، وال يشمل القانون أبناءه وأحفاده ممن ولدوا خارج فلسطين! مع العلم أن ما يقارب 1948
 هللا بسبب كبر السن. أولئك المهّجرين توفاهم 

الجمعية العامة لألمم المتحدة  1949و1948من جانب آخر، وبرغم مناشدة الدول العربية في عامي 
من أجل إنشاء هيئة دولية لحماية الالجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الحياتية لهم وتشغيلهم حتى 

أوروبي حينها أن يقتصر االسم على  إتمام عودتهم إلى وطنهم قررت األمم المتحدة وبتدخل أمريكي
وكالة "إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين" فقط! دون حمايتهم )والحماية تعني فيما تعنيه تحمل 

فهكذا تتعامل األمم المتحدة من خالل الوكالة الدولية لالجئين  مسؤولية إعادة الالجئين إلى أوطانهم..
ولم ُتعِط هذا الحق للفلسطينيين( واليوم تأتي الحلقة الثانية  -مع الجئي الدول األخرى في العالم أجمع 

من المؤامرة بتصفية الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئين وصواًل إلى تصفيتها نهائيًا من أجل إلغاء 
 حق العودة لهم ووصواًل إلى إلغاء كلمة "الجئ" فلسطيني من القاموس السياسي لألمم المتحدة.

 16/1/2018، قةالخليج، الشار 
 

 : سعي لتصفية قضية الالجئين الفلسطينييناالستهداف األمريكي لألونروا
 ضياء خليل

كي لوكالة غوث وتشغيل أضيف قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، الجديد بخفض الدعم األمري
الالجئين الفلسطينيين )األونروا( للنصف، عبر تجميد نصف مخصصات الدعم، إلى سلسلة من 
القرارات التي بدأ ترامب باتخاذها منذ وصوله إلى البيت األبيض قبل عام، والهادفة في مجملها، 

تسميته بـ"صفقة القرن"، لتصفية القضية الفلسطينية أو ما تبقى منها، لتمرير ما بات يصطلح على 
والتي يتم التحضير لها بقرارات أمريكية صادمة، وكما يبدو برعاية بعض الدول العربية لها، في مقابل 
رفض فلسطيني صارم، ما جعل المشهد الفلسطيني أكثر تعقيدًا، مع توقعات بمزيد من العقوبات 

رافضة لـ"صفقة القرن"، والتلويح بخيارات األمريكية على الفلسطينيين وعلى السلطة، نتيجة المواقف ال
 أخرى ورفض العودة للرعاية األمريكية لمفاوضات التسوية.

وتسير اإلجراءات األمريكية لفرض "صفقة القرن" عبر خطوات متتابعة لتصفية عملية للقضية 
ترجم  الفلسطينية، وفي مقدمتها المّس بالثوابت وأولها القدس المحتلة كعاصمة لفلسطين، وهو ما

بإعالن ترامب أخيرًا االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل فضاًل عن بدء إجراءات نقل السفارة 
األمريكية إليها. أما الفصل الثاني من تصفية القضية، فيتمثل في القضاء على حق العودة لالجئين 
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ا يفسر االستهداف الفلسطينيين، الذي يعد من أهم الملفات في إطار ما يعرف بـ"الحل النهائي"، وهو م
األمريكي لـ"األونروا"، بعد أشهر من تحريض إسرائيلي تواله رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، شخصيًا عندما أطلق حملة تحريض، في يونيو/ حزيران الماضي، لتفكيك "األونروا" ولدمج 

حدة". ولم تتأخر إسرائيل، أمس، أجزائها في المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المت
باالحتفاء بالقرار األمريكي، بزعم أن "األونروا أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها وكالة تسيء استخدام 
المساعدات اإلنسانية للمجتمع الدولي، وتدعم بداًل من ذلك الدعاية المناهضة إلسرائيل، وتديم محنة 

سب السفير اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، داني دانون، الالجئين الفلسطينيين، وتشجع الكراهية"، بح
في موازاة إعالن نتنياهو أن "األمريكيين يدرسون حاليًا بجدية اقتراح إسرائيل أن يتم نقل اإلشراف على 

 الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى وكالة األمم المتحدة لالجئين وليس لألونروا".
فاعة األمريكية لتمرير جميع الخطوات التي تراها، إلى جانب االحتالل، كما ال يمكن فصل االند

ضرورية لتصفية جميع الحقوق الفلسطينية والتلويح بمزيد من اإلجراءات، عن حالة الترويج غير 
المسبوقة للتطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، والتي يخوضها مسؤولون عرب بشكل شبه علني، فضاًل 

شير إلى دور سعودي واضح في الضغط على الفلسطينيين للقبول بالمقترحات التي عن الدالئل التي ت
تمّس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها اقتراح أبوديس عاصمة بديلة لفلسطين عن القدس المحتلة. 
وقد انعكس هذا األمر في غياب المواقف العربية الواضحة تجاه األزمات التي خلقها قرار ترامب بشأن 

 دس وتهديداته المستمرة للفلسطينيين.الق
لهذا السبب، فإن القرار األمريكي المتعلق بتقليص المساعدات لـ"األونروا"، يبدو بجوانب متعددة 
وخطيرة، ويمهد ألسوأ وأكبر أزمة مالية توضع فيها المنظمة الدولية التي تعاني أساسًا من أزمة مالية 

ن من الالجئين الفلسطينيين من الذين هّجر آباؤهم وأجدادهم خانقة، إذ إنه يمس أكثر من خمسة ماليي
 .1948من ديارهم في العام 

و"األونروا" هي المؤسسة األممية التي تقدم خدماتها لالجئي فلسطين في كل من األردن وسورية 
ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويتركز نشاطها على الجانبين التعليمي والصحي، إضافة إلى 

معونات اإلنسانية والمساعدات اإلغاثية. ويتم تمويل "األونروا" بالكامل من خالل التبرعات الطوعية ال
التي تقدمها الدول األعضاء في األمم المتحدة. وال يوجد أي قانون يجبر المانحين على الدفع، لكن 

من دون مساس بها. جرى العرف على أّن الدول تقدم تبرعاتها ودعمها إلى "األونروا" بشكل منتظم و 
في المائة من موازنتها، وفق مراقبين ومختصين  40ويمثل الدعم األمريكي للمنظمة الدولية نحو 

بشؤون الالجئين. وسيؤدي القرار إلى أزمة مالية حقيقية وكبيرة في المنظمة، في ظل ما يشاع عن 
تي تعيش أزمة مالية حقيقية عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها كاملة في األشهر المقبلة، وهي ال

 نتيجة زيادة متطلبات الالجئين، وانخفاض مستوى التمويل في السنوات األخيرة.
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، إلى أّن تقليص اإلدارة األمريكية كرينبولوفي هذا السياق، أشار المفوض العام لـ"األونروا" بيير 
المخاطر والتهديدات في  لمساهمتها المالية سيؤثر على األمن اإلقليمي، في وقت يشهد العديد من

الشرق األوسط، خصوصًا في ظل ازدياد "التطرف". ودعا، في بيان صدر عقب تجميد جزء من 
طالق حملة تبرعات عالمية للحفاظ  الدعم األمريكي، العالم أجمع للتضامن مع الالجئين الفلسطينيين وا 

مرة األولى التي تواجه فيها األونروا على عمل المدارس والعيادات الطبية، الفتًا إلى أّن "هذه ليست ال
تحديًا كبيرًا في التمسك بتفويضها والدفاع عنه، فهو يمثل تعبيرًا عن إرادة المجتمع الدولي وحفاظًا 

أن مساهمة  كرينبولعلى الخدمات األساسية، كالتعليم والرعاية الصحية لالجئي فلسطين". وأعلن 
المساهمات السابقة، وبفارق كبير، إذ بلغ إجمالي المساهمات الواليات المتحدة هذه السنة "دون مستوى 

مليون دوالر أمريكي"، مشيرًا إلى أّن اإلدارات األمريكية السابقة  350أكثر من  2017األمريكية للعام 
"ساندت األونروا وقدمت لها دعمًا قويًا وسخيًا ومتواصاًل". غير أّن المفوض العام لـ"األونروا" حاول، 

ه، توجيه رسائل طمأنة لالجئين الفلسطينيين، إذ قال "إننا نعمل بتصميم مطلق لضمان في بيان
استمرارية خدمات األونروا"، داعيًا، في الوقت ذاته، موظفي الوكالة الدولية لالستمرار في أعمالهم 

 "باهتمام كما يفعلون".
تعانيها، لكن المثير أّن وسيكون على "األونروا" تقليص خدماتها، كما تفعل في كل أزمة مالية 

الخدمات التي يجري تقليصها وقطعها في وقت األزمات ال تتم إعادتها في وقت الدعم الطبيعي 
والعادي. ومن الممكن أن تقوم الوكالة األممية بإطالق حملة دولية للتبرعات، كالتي أطلقتها قبل عدة 

حتى هذه الخطوة ليست مضمونة النتائج، أعوام مع تزايد الضغط عليها وزيادة حاجات الالجئين، لكن 
وليس سهاًل أن تنجح في تعزيز المردود المالي للمنظمة التي تعيش أسوأ أزماتها منذ نشأتها بقرار 

 أممي.
وقال رئيس دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا األغا، لـ"العربي الجديد"، إن 

، واإلبقاء على 2018مليون دوالر مقررة للعام  125نروا"، والتي تبلغ تقليص واشنطن مساعداتها لـ"األو 
مليون دوالر أمريكي فقط، سيؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة إلى الالجئين. وأضاف األغا أن  60

في المائة من إجمالي الدعم  45الواليات المتحدة، التي تعتبر أكبر ممول لـ"األونروا" بنسبة تصل إلى 
نهاء وجود قضية الذي تتل قاه المنظمة، تحاول من خالل تقليصه أخيرًا إنهاء المنظمة األممية وا 

الالجئين الفلسطينيين. وشدد على أّن قرار التقليص األمريكي للدعم المقدم إلى "األونروا" سيؤثر بشكل 
المؤسسة سلبي على مجمل الخدمات التعليمية والصحية واإلغاثية وغيرها من البرامج التي تقدمها 

 ماليين الجئ فلسطيني. 5,5األممية ألكثر من 
واعتبر األغا أّن قرار التقليص األمريكي سيساهم في زيادة حدة التوتر في المنطقة، خصوصًا عندما 
يجد ماليين الالجئين الفلسطينيين أنفسهم من دون خدمات، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترًا 

تكون لتبعات القرار الصادر عن إدارة ترامب نتائج خطيرة. ولفت إلى أن الفترة كبيرًا، مشيرًا إلى أنه س
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الحالية تشهد سلسلة من اللقاءات، مع المفوض العام لـ"األونروا" والعديد من المسؤولين العرب من أجل 
الوقوف على خطورة المشهد، باإلضافة إلى المطالبة بإعادة الملف بشكل كلي إلى الجمعية العامة 
لألمم المتحدة، كونها الجهة التي أنشئت من خاللها الوكالة وتوفير الميزانية الالزمة من دون تعريض 
المؤسسة األممية لالبتزاز من هذه الجهة أو تلك. ورأى األغا أن ترامب جاء لخدمة المشروع 

حتالل اإلسرائيلي، وتصفية القضية الفلسطينية من خالل اإلعالن عن القدس "عاصمة" لدولة اال
وتقليص موازنة "األونروا" بهدف تصفية الوكالة ككل، والتغاضي عن االستيطان. وأكد أن إجراءات 
ترامب األخيرة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وااللتفاف حول برنامج المقاومة الشعبية داخل األراضي 

 الفلسطينية والتحرك عربيًا ودوليًا لمالحقة االحتالل.
ئيس دائرة شؤون الالجئين في حركة "حماس"، عصام عدوان، لـ"العربي الجديد"، إّن من ناحيته، يقول ر 

التقليص األمريكي يعتبر األول من نوعه من ناحية طبيعة الدعم الذي جرى تقليصه، بالرغم من أن 
، إال أن إجمالي ما تقدمه ال يصل 2015و 2010كندا أحجمت عن الدفع للمؤسسة األممية بين 

مه أمريكا. وأشار إلى أّن اإلدارة األمريكية تهدف من خالل سياسة التقليص األخيرة لنصف ما تقد
"لتركيع الشعب الفلسطيني من أجل القبول بخطة ترامب"، في الوقت الذي تواجه فيه "األونروا" من 
األساس أزمة مالية بشكل سنوي. وأوضح عدوان أن تقديراتهم بشأن تقليص الدعم األمريكي، أنها 

خذ طابعًا متزايدًا خالل السنوات المقبلة، وخصوصًا أن اإلدارة الحالية، برئاسة ترامب، تتخذ ستأ
إجراءات واضحة تصب في صالح االحتالل اإلسرائيلي ومخطط تصفية القضية الفلسطينية. واستبعد 

ة ألخذ تراجع إدارة ترامب عن التقليصات التي أعلنتها، وهي ستحاول الضغط على القيادة الفلسطيني
موقف سياسي عبر خلق المزيد من األزمات لها من خالل ما سيطاول المؤسسة التي تعنى بشؤون 
الالجئين. ورأى أن الحل األمثل للخروج من األزمة المالية التي تعصف بوكالة "األونروا" يتمثل 

ا، وهو ما بتوجهها للجمعية العامة لألمم المتحدة لتعويض النقص في الصندوق األساسي الخاص به
جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إال أن حضور نائب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة 
اإلسرائيلي، داني دانون، أدى لحذف الطلب وشطبه من جدول أعمال المنظمة الدولية. لكن فرص 

 6ينتهي خالل التقدم بهذا الطلب مجددًا تبقى قائمة، وال سيما أن عمل دانون في هذه المنظمة س
 أشهر، وفق عدوان.

وقال الباحث في قضايا الالجئين، حسام أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن إجمالي الموازنة الخاصة 
مليون دوالر أمريكي، في الوقت الذي تبلغ المساهمة األمريكية نحو  300بـ"األونروا" يبلغ نحو مليار و

محاولة الستهداف قطاع غزة، خصوصًا عبر خلق  في المائة. وبين أحمد أن ما يجري حاليًا هو 40
المزيد من األزمات المالية، وال سيما أن الحضور األكبر للمؤسسة األممية هو في القطاع الذي يعاني 

. وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن القطاع هو 2006من حصار إسرائيلي خانق ومشدد منذ العام 
الطوارئ الذي تقدمه الوكالة األممية، من أجل خدمة شريحة  المنطقة الوحيدة التي تستفيد من برنامج
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واسعة من الالجئين، خصوصًا في ظل الواقع المعيشي واالقتصادي المتردي الذي يعاني منه أكثر 
من مليوني شخص في غزة. ولفت إلى أن هناك أطرافًا إسرائيلية باتت تتحدث برغبة شديدة عن 

سرائيل  ضرورة شطب "األونروا"، وهو ما ظهر في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وا 
، عبر تعالي النداءات المطالبة بإنهاء عمل المؤسسة األممية. لكنه استبعد أن تكون 1993في العام 

واشنطن جاهزة حاليًا لتحمل تبعات شطب "األونروا" كمؤسسة دولية في هذه المرحلة، بالرغم من 
 إجمالي ما تقدمه من دعم لها. التقليص الذي فرضته على

 18/1/2018، العربي الجديد، لندن
 

 األونروااستهداف وكالة 
 عوني فرسخ
الرئيس ترامب ونتنياهو التقيا على استهداف وكالة غوث الالجئين )األونروا(، متصورين أنهما بذلك 

دة. وهو تصور قائم على تجاهل للمهمة الحقيقية، التي استهدفها أصحاب الدور يشطبان حق العو 
األول في صناعة قرار األمم المتحدة من إقامة "األونروا"؛ إذ بالعودة لقرار الجمعية العامة لألمم 

بإنشاء "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين  8/12/1949( الصادر في 302المتحدة رقم )
لفلسطينيين في الشرق األدنى "األونروا" نجده قد حدد أهدافها بالتعاون والتشاور مع حكومات المشرق ا

 العربي؛ للقيام بإغاثة الالجئين المباشرة، وتشغيلهم في المشاريع المتاحة. 
وفي إيضاح ذلك، كتب المؤرخ "اإلسرائيلي" إيالن بابه، يقول: "لم تكن األونروا ملتزمة بعودة 

نما ُأنشئت فقط؛ لتوفير 194جئين، وفقًا لما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم الال ، وا 
عمل ومساعدات لنحو مليون الجئ فلسطيني انتهى بهم األمر لإلقامة بالمخيمات. كما ُكلفت ببناء 

نشاء مدارس ومراكز صحية. وبكلمات أخرى كانت مهمة "األونروا"، بصورة  مخيمات أفضل لهم وا 
 عامة، االهتمام بشؤون الالجئين اليومية". 

مبتدئة بتقديم المعونات وبعض  1950أيار وكانت وكالة الغوث قد باشرت عملياتها في مايو/
الخدمات، ولم تلبث أن أخذت بالعمل على دمج الالجئين في أماكن لجوئهم؛ وذلك بإقامة مشاريع 

يجاد فر  نشاء مشاريع أشغال عامة تحت إشراف إغاثة متمثلة بالتدريب المهني، وا  ص للعمل، وا 
 الحكومات؛ لبناء الطرق والتشجير. 

ولقد ركزت "األونروا" على المشاريع المائية اإلقليمية واسعة النطاق. كان أولها مشروع اقترحته "لجنة 
 المسح االقتصادي" التابعة لألمم المتحدة، برئاسة المهندس األمريكي جون كالب، ويقوم على

قامة مشاريع زراعية تستوعب  ألف  150االستغالل المشترك العربي "اإلسرائيلي" لمياه نهر األردن، وا 
 1951 /12/11. وفي ضوء توصياته تقدم المدير السابق لوكالة "األونروا" جون بالندفورد في الجئ

ارد المائية"، مضمونه تخزين بتقرير للجمعية العامة لألمم المتحدة مقترحًا مشروعًا لما سّماه "تنمية المو 
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مياه روافد األردن بما فيها مياه الحاصباني، في بحيرتي الحولة وطبرية؛ لري مناطق في األردن 
 200مليون دوالر لثالث سنوات، منها  250وسورية ولبنان و"إسرائيل". وبحيث تخصص األمم المتحدة 
 جئين في دول المنطقة. مليون إلقامة مشروعات زراعية وصناعية وغيرها لدمج الال

وما إن شاع خبر مشروع "بالند فورد للتوطين" حتى شهد األردن ولبنان هبة غضب ضد ما بدا 
محاولة تصفية قضية الالجئين وحق العودة. وهي غضبة جسدت بداية التغلب على مشاعر اليأس 

 "، وتباشير يقظة وطنية وقومية. 1948واإلحباط، التي شاعت عقب "نكبة 
ير بالتذكير به، ما أكدته شهادات المؤرخين "اإلسرائيليين" الجدد المؤسسة على ما جاء في والجد

مذكرات القادة "اإلسرائيليين"، وبخاصة بن غوريون، وما تضمنته األرشيفات، وبالذات أرشيف الجيش 
رقي، لعملية تطهير ع 1948/1949"اإلسرائيلي"، من أن الشعب العربي الفلسطيني تعرض إبان حرب 

استهدفت وجوده في وطنه التاريخي، عماًل باستراتيجية اقتالعه، المعتمدة من القادة اليهود منذ 
 .1897"المؤتمر الصهيوني األول" سنة 

نيسان  وحول التطهير العرقي المتسبب بتهجير الفلسطينيين قسرًا، كتب بني موريس يقول: "من إبريل/
ولقد كان بن غوريون على حق ولو لم يفعل ذلك لما قامت  وبن غوريون يحث على الترانسفير. 1948

الدولة". ويضيف قائاًل: "ينبغي أن تكون المسألة واضحة ومستحيل التهرب منها، فمن دون اقتالع 
 الفلسطينيين لم تكن لتقوم دولة يهودية". 

يالن بابه، وتوم سيغف، وغيرهم من المؤرخين "اإلسرائيليين " الجدد، شهادات وما أرخه بني موريس، وا 
 "إسرائيلية" موثقة على أن "إسرائيل" هي المسؤولة تاريخيًا وأخالقيًا عن معاناة الالجئين. 

في  194واستنادًا لتقرير الوسيط الدولي برنادوت أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 
بت الجمعية العامة على متضمنًا النص على حق الالجئين بالعودة لديارهم. وقد دأ 1948/12/11

 تأكيده في عدة سنوات تالية؛ بحيث غدا بحكم "القاعدة اآلمرة". 
والمفارقة في دعوة ترامب ونتنياهو لشطب حق عودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها 

رض ، الذي يعطي حق العودة لأل1950قسرًا، تجاهلهما، "قانون العودة اإلسرائيلي" الصادر سنة 
، واإلقامة فيها كمواطن لكل يهودي في العالم. وتالحظ الكاتبة "اإلسرائيلية" سوزان 1948المحتلة سنة 

نايتن، أن "قانون العودة"، الذي يشجع هجرة اليهود إلى "إسرائيل"، يحظر على الفلسطينيين العودة، وال 
 .1948يسمح لهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي سلبت منهم في عام 

 19/1/2018الخليج، الشارقة، 
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 مخاطر السياسة األمريكية على قضيتي القدس والالجئين
 حمادة فراعنة

إيجابيات وما أقلها، ، بما يحمل من سلبيات وما أكثرها، ومن 1993تم التوصل إلى اتفاق أوسلو عام 
، التي أرغمت إسحق رابين على اإلقرار 1987ولكن نتائجه فرضتها االنتفاضة الشعبية الفلسطينية عام 

بوجود الشعب الفلسطيني واالعتراف بممثله الشرعي منظمة التحرير وبحقوق الشعب الفلسطيني على 
نوايا حسنة بين الجانبين، وأن تكون أرض وطنه الذي ال وطن له سواه، على أن يكون االتفاق بمثابة 

تطبيقاته تدريجية متعددة المراحل، بدءًا باالعتراف المتبادل، مرورًا بتنفيذه على األرض عبر 
الف فلسطيني  320االنسحاب اإلسرائيلي من المدن الفلسطينية، من غزة وأريحا أواًل، وعودة أكثر من 

الوطنية كمقدمة لقيام الدولة المستقلة، وانتهاء بمعالجة  مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، ووالدة السلطة
 القضايا الجوهرية: القدس، الالجئين، المياه، األمن وغيرها من العناوين المؤجلة.

، جرت مفاوضات القضايا الجوهرية النهائية برعاية الرئيس كلينتون بين 2000في كامب ديفيد تموز 
قضيتي القدس والالجئين، فعاد أبو عمار من كامب ديفيد ياسر عرفات وايهود باراك وفشلت بسبب 

وفي رأسه العمل على تغيير موازين القوى السائدة، وممارسة الضغط عبر انتفاضة ثانية تفجرت في 
إلجبار اإلسرائيليين نحو االستجابة لحقوق شعبه بشأن القدس والالجئين، فتحالف  2000نهاية العام 

 أحمد ياسين.مع حركة حماس ووضع يده بيد 
، أقدم قادة العرب في غياب الرئيس الفلسطيني المحاصر في رام هللا من 2002في قمة بيروت عام 

قبل شارون، أقدموا على جعل قضية الالجئين موضع مساومة بقبولهم حاًل متفقًا عليه لقضية 
، مقابل التوصل 194 الالجئين أي أنهم تنازلوا مجانًا ومسبقًا عن شرط حق عودة الالجئين وفق القرار

إلى تسوية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وبسبب إصرار أبو عمار على التمسك بقضيتي القدس 
والالجئين، تم اغتياله وهكذا غاب عن المشهد السياسي، ألن قادة اليمين اإلسرائيلي المتطرف وعلى 

وحتى مبادرة شارون بالرحيل عن رأسهم نتنياهو لم يقبلوا بأية تسوية على أرض فلسطين، وما زالوا، 
تحت ضربات االنتفاضة الثانية الموجعة لم يقبلوا بها، فالحل بالنسبة لهم خارج  2005قطاع غزة عام 

 فلسطين ال على أرضها.
وهكذا سارت األحداث لصالح العدو اإلسرائيلي باتجاهين : األول عبر المسار الفلسطيني بإحداث 

الذي استمر ألكثر من عشر سنوات عجاف، والثاني  2007نقسام عام الحسم العسكري واالنقالب واال
التي دمرت العراق وسورية وليبيا واليمن  2011عبر المسار العربي بالحروب البينية العربية منذ عام 

شغالها بمقاومة اإلرهاب، وتجويع األردن، وتدمير  ومن قبلها الصومال ومن بعدها استنزاف مصر وا 
المالية، وتشغيلهم بإيران باعتبارها العدو المتربص لهم على طريقة الحرب اإليرانية  قدرات الخليجيين

العراقية التي دمرت قدرات البلدين المسلمين المتجاورين، وهي أحداث لم تكن بريئة عن المخططات 
وتوجهاته اإلسرائيلية، وها هي إدارة الرئيس األمريكي ترامب تستكملها، خدمة مباشرة للعدو اإلسرائيلي 
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بشكل خاص نحو القدس والالجئين، ونقل دور واشنطن من موقع االنحياز للمشروع االستعماري 
التوسعي اإلسرائيلي إلى موقع الشريك في تنفيذ أهدافه العدوانية ضد المشروع الوطني الديمقراطي 

 الفلسطيني وتطلعاته المشروعة.
 

 النفاق األمريكي
ال المتظاهرين اإليرانيين ضد حكومتهم، ويحتج على إجراءات حكومة يهتم الرئيس دونالد ترامب بأحو 

طهران لكبح جماح المتظاهرين، باعتبارها معالجات قاسية بحقهم، بينما حكومة المستعمرة اإلسرائيلية 
ترتكب كل الموبقات اإلجرامية المنافية لحقوق اإلنسان، والمتعارضة مع القيم البشرية، والمتصادمة مع 

الجمعية العامة، واليونسكو، ومجلس األمن وكافة مؤسسات األمم المتحدة، ومع ذلك لم يصدر قرارات 
عنه مجرد لفتة بسيطة، أو تنبيه لحكومة نتنياهو االستعمارية، على ما تقترفه بحق الشعب العربي 

 الفلسطيني.
التعذيب بائنة على  حكومة المستعمرة اإلسرائيلية، تعتقل األطفال وتعذبهم وشواهدها علنية، ومظاهر

أجسام األطفال الغضة الطرية كما حصل للطفل طارق أبو خضير، وتعتقل عهد التميمي وهي دون 
السن القانوني مثلها مثل العشرات من الفتيات، ويتضامن معها المجتمع الدولي بمن فيهم بعض 

إلسرائيليين رسالة لحكومة شابة وشابًا من اليهود ا 63اإلسرائيليين العقالء من ذوي الضمير، وُيرسل 
نتنياهو يرفضون التجنيد ألن جيش المستعمرة اإلسرائيلية يضطهد شعبًا بأكمله ويظلمه، ومع ذلك ال 

 موقف أمريكيا من قبل إدارة ترامب بما ينسجم مع القيم األمريكية وقوانينها.
ريكا الالتينية نفاق أمريكي يتدنى إلى مستوى أفعال رؤساء منبوذين في افريقيا، وعسكر أم

المرفوضين، وقادة أنظمة فاشية مهترئين، يتصرف رئيس البيت األبيض دونالد ترامب، بال أي وازع 
من ضمير مثله مثل رموز المستوطنين المستعمرين الذين انتقلت عائالتهم هروبًا من اضطهاد 

 النازيين وجرائمهم، فجاؤوا ليمارسوا جرائمهم المشينة بحق الفلسطينيين.
امب المنافق يحتج على وسائل وأساليب ردع حكومة طهران بحق المتظاهرين المحتجين، ويصمت تر 

بل ويشجع سلوك وممارسات قادة المستعمرة اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين أهالي كنائس المهد والبشارة 
 والقيامة وأصحابها بال أي أخالق وبدون أي رادع قيمي.

 

 تشتيت االهتمام عن فلسطين
ر السفيرة األمريكية لدى مجلس األمن أن إيران تخرق قرار مجلس األمن الخاص باالتفاق النووي، ُتحذ

وقد يكون ذلك صحيحًا، وقد تكون محقة، وأقول قد وال أجزم، ولكن إذا كانت محقة، وأن إيران تخرق 
ر الدولي الذي قرارات مجلس األمن، فماذا تعمل حكومة تل أبيب ؟؟ كم قرارًا تخرقه ؟؟ وما هو القرا

 التزمت به حكومة تل أبيب االستعمارية منذ استعمارها لفلسطين وحتى يومنا المشهود هذا ؟؟.
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وتقول السفيرة نيكي هيلي إن إيران تصرف المليارات لدعم اإلرهاب، وماذا تفعل واشنطن غير ذلك، 
 2028ام وحتى نهاية العام فهي تقدم ثالثة مليارات وثمانمائة مليون دوالر سنويًا بدءًا من هذا الع

للمشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي الذي يحتل أراضي ثالثة بلدان عربية، ويقمع شعبا بأكمله، 
 2334، وليس انتهاء بالقرار 1967الصادر عام  242ويخرق كافة قرارات مجلس األمن بدءًا من القرار 

ورئيسها ينتهكان قرارات مجلس األمن بل هي  23/12/2016يوم  2016الصادر في نهاية العام 
الخاص بالقدس، حينما يعترفون بمدينة القدس العربية الفلسطينية، اإلسالمية المسيحية، عاصمة 
إلسرائيل، وهي التي عطلت مشروع قرار المجموعتين العربية واإلسالمية المقدم إلى مجلس األمن يوم 

دولة باقي أعضاء مجلس األمن، لذلك من  14ضد ، بشأن القدس باستعمالها حق الفيتو 22/12/2017
ن كان موقفهم ومطالبتهم صحيحة، عليه أن  يتبجح في مطالبة إيران بااللتزام بقرارات مجلس األمن، وا 
يلتزم أواًل وقبل غيره بقرارات مجلس األمن وهم أعضاء فيه، حتى يشكلوا نموذجًا ُيحتذى أمام الشعوب 

 وا من التزاماتهم لصالح المستعمرة اإلسرائيلية !! ".والبلدان األخرى، ال أن يتهرب
االهتمام الزائد بما يجري في إيران، إضافة لكونه تدخال في الشؤون الداخلية إليران، ليس بريئًا عن 
سياسة تشتيت االهتمام بما يجري على أرض فلسطين من انتهاكات وجرائم بحق الشعب العربي 

ة اإلسرائيلية من العسكر واألمن وأحزاب االئتالف الحاكم الذي يدير الفلسطيني على يد قادة المستعمر 
حكومة المستعمرة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو ومعه ليبرمان وبنيت وأردان وأليكن وباقي طاقم الفريق 

 الصهيوني المتطرف.
 

 تفكيك "األونروا"
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل كما فعلها ترامب بشأن القدس، ها هي إدارته تعمل على إضعاف وكالة 

الالجئين الفلسطينيين "األونروا" من خالل حجب المساعدات والتبرعات وجعلها عاجزة عن مواصلة 
مهامها وتأدية وظيفتها نحو الالجئين الفلسطينيين، الذين يمثلون نصف الشعب الفلسطيني المشرد 

 خارج وطنه ويفوق عددهم ستة ماليين نسمة.
ونروا" كمنظمة متخصصة منفردة في عملها بموجب قرار الجمعية العامة لألمم لقد تأسست "األ

، بهدف معالجة تداعيات 1/5/1950، وبدأت عملها في 8/12/1949الصادر يوم  302المتحدة رقم 
الف الجئ فلسطيني، والعمل على تلبية  750االحتالل اإلسرائيلي األول، وتشريده أكثر من 

ن تعليم وعالج وتنمية، إلى حين عودتهم لبلدهم، وقد تضاعفوا مع مرور الزمن احتياجاتهم اإلنسانية م
 .1948بدون المعالجة المطلوبة باتجاه عودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 

واليوم باتت قضية الالجئين من أبرز مظاهر اإلدانة للمشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي، كونها 
تأثيراتها المباشرة على البلدان التي تستضيفهم إلى حين االستجابة لعودتهم إلى  قضية حية لها

فلسطين، خاصة وأن قرار الموافقة على عضوية تل أبيب لألمم المتحدة اشترط أواًل انسحاب قوات 
رار ، وثانيًا عودة الالجئين إلى بيوتهم وفق الق181االحتالل اإلسرائيلي حتى حدود التقسيم وفق القرار 
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واستعادة ممتلكاتهم المنهوبة من قبل المستعمرة اإلسرائيلية التي ُأقيمت تعسفًا على أرض  194
 الفلسطينيين.

تقليص الدعم لـ "األونروا" ووقف التبرع لها ال يهدف فقط إلى وقف نشاطاتها ومهمتها، وتعطيل تأدية 
ماتهم لدى بلدان اللجوء لبنان وسورية وظائفها التعليمية والصحية والخدمية الضرورية لالجئين في مخي

واألردن وداخل فلسطين، ولكن الهدف السياسي األخطر يتمثل بشطب قضية الالجئين، وجعلها غير 
قائمة بمظاهر الوكالة التي ستتحول إلى العجز وعدم القدرة، وهي توجهات سياسية مثلها مثل قضية 

لة المفاوضات من القضايا الخالفية المعقدة عن القدس حيث تعمل اإلدارة األمريكية على تنظيف طاو 
 جدول أعمال المفاوضات النهائية، قبل أن تلتئم.

ضعافها، أن وظيفتها تشمل ستة ماليين فلسطيني يعيشون  خطورة حجب التمويل عن "األونروا" وا 
لحاقها باللجنة السامية لشؤون  خارج وطنهم، والهدف السياسي من ذلك شطب قضية الالجئين وا 

فقادها الخصوصية التي كانت ُتميزها.  الالجئين وبالتالي دمجها مع بقية قضايا الالجئين العمومية وا 
قضيتان حقوقيتان يعمل الرئيس ترامب وفريقه الصهيوني على شطبها من جدول االهتمام الدولي وهما 

 القدس والالجئين فهل يفلح؟؟
 20/1/2018األيام، رام هللا، 

 

 األونرواستقبل عندما يهدد ترامب م
 نبيل السهلي
بعد قرار إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، خفض مساعدات بالده المالية السنوية لها قبل أيام، 

)أونروا(  ئين الفلسطينيينالالجمليون دوالر، باتت وكالة غوث وتشغيل  60مليون دوالر إلى  125من 
في وضع صعب جدا، خصوصا أنها بصدد تقليص خدماتها الصحية والتعليمية واإلغاثية لنحو ستة 
ماليين الجئ فلسطيني، يقيمون في خمس مناطق لجوء، هي سورية ولبنان واألردن والضفة الغربية 

ن دوالر. والمالحظ أن القرار وقطاع غزة، حيث تعاني الوكالة أصاًل من عجز مالي تجاوز مائة مليو 
خضاعهم لقبول ما تسمى صفقة القرن  األمريكي سياسي بامتياز، بغية الضغط على الفلسطينيين، وا 
التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بتفاصيلها المتشعبة، وفي المقدمة منها قضيتا الالجئين 

 الفلسطينيين والقدس.
د الذي يرّوجه ترامب يتساوق مع التوجهات اإلسرائيلية الرامية إلى والالفت أن المسعى األمريكي الجدي

تغييب دور "أونروا" عبر تصفيتها، وبالتالي تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين، حيث هناك إجماع 
إسرائيلي بعدم تحمل إسرائيل أي مسؤولية سياسية أو قانونية أو أخالقية إزاء قضية الالجئين 

حلها بتوطينهم أو إعادة تهجيرهم إلى دول جاذبة اقتصاديا في أمريكا وكندا  الفلسطينيين، ووجوب
 وأستراليا ودول أوروبية.
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والالفت أن وكالة "أونروا" قد أجرت تعدياًل قانونيًا يتيح لمفوضها العام منح الموظفين إجازات استثنائية 
حالة إقراره بصورة نهائية، من دون راتب لمواجهة العجز المالي المتفاقم. وبموجب التعديل في 

ستتوقف الوكالة عن دفع رواتب موظفي برنامج التعليم التابع لها، وعددهم في مناطق عملياتها 
مدرسة في مراحل تعليمية  700ألفا، في حال قّررت تأجيل العام الدراسي في  22الخمس أكثر من 

 مختلفة، تضم مئات آالف الطالب والطالبات.
عن تقليص خدمات "أونروا" ترافقت مع صدور تقرير إسرائيلي، طالب باإلسراع في  والالفت أن األنباء

إنهاء عمل الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل سريع، معتبرًا التوقيت فرصة ذهبية لتنفيذ 
ذلك، في ظل أزمتها المالية. واعتبر التقرير الذي أعّده أحد مراكز األبحاث في إسرائيل، ونشرته 

ئل اإلعالم هناك، أن إنهاء عمل الوكالة كفيل بالقضاء على حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى وسا
 من أجندة األمم المتحدة. 194ديارهم، وتصفية أي أمل لهم بذلك، وبالتالي إمكانية شطب القرار 

تعتبرها عاماًل  وثّمة إجماع بين المتابعين على أن "أونروا" ال تبحث عن حلٍّّ ألزمة عجزها المالي، بل
مساعدًا إليقاف خدماتها لالجئين الفلسطينيين. وبالتالي، إنهاء قضية الالجئين التي تحاول إسرائيل 

 تصفيتها وفق مشاريع تهجير وتوطين، يتم اإلعالن عنها بين فترة وأخرى.
عن وفي السياق نفسه، يجري الحديث عن أن الوكالة تقوم باإلعداد لفصل حق استحقاق الخدمات 

حق تسجيل الالجئين، وبذلك يصبح الالجئون فئتين: الجئ مسجل وآخر مسجل ومستحق، وهذا يعني 
أن ليس كل الجئ مسجل في سجالت "أونروا" يستحق الخدمات التي تقدمها، من تعليم وصحة 
غاثة، ما يؤدي إلى حصر الخدمة بالحاالت الصعبة. وبذلك يتم إغالق نسبة كبيرة من برامج  وا 

ت، ألن تعريف المستحق سيصبح مرتبطا بالحد األدنى لألجور في مناطق عمليات "أونروا"، الخدما
 في دول اللجوء الخمس المشار إليها.

األخطر من ذلك هو تواتر الحديث اإلعالمي بشأن وجود ضغوط دولية قوية إلعادة تعريف صفة 
، وأن صفة اللجوء ال 1948الالجئ الفلسطيني، بحيث يصبح الالجئ هو من خرج من فلسطين سنة 

توّرث. وباإلضافة إلى ذلك سيتضمن التعريف الجديد أن الالجئ الذي يتمتع بأي جنسية أو إقامة 
ألف  30دائمة في أي بلد ستسحب منه صفة الالجئ، وبذلك تصبح "أونروا" مسؤولة فقط عن حوالي 

سة ماليين وخمسمائة ألف الجئ سنة، وتتخلى قانونيًا عن الخم 67الجئ فلسطيني، تزيد أعمارهم عن 
 المسجلين في سجالتها خالل العام الحالي. 

، بأنه كل من 1950في مقابل ذلك، تعّرف "أونروا" الالجئ الفلسطيني منذ انطالق عملياتها في عام 
، والذي فقد بيته ومورد 1948وحتى مايو/ أيار  1946كان يقيم في فلسطين ما بين حزيران/ يونيو 

. ولهذا، يجب أن تكون الخدمات التي تقدمها "أونروا" متاحة لالجئين كافة 1948حرب  رزقه نتيجة
الذين يقيمون في مناطق عملياتها، وينطبق عليهم هذا التعريف، والمسجلين لديها ويحتاجون إلى 
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المساعدة. كما أن ذرية أولئك الالجئين الفلسطينيين األصليين يستحقون أيضًا أن يتم تسجيلهم في 
 جالت الوكالة.س

ألف الجئ. واليوم، هناك  850، كانت تلبي احتياجات نحو 1950عندما بدأت الوكالة عملها في عام 
منهم أطفال،  %50ما يقارب ستة ماليين الجئ فلسطيني يستحقون الحصول على خدماتها، أكثر من 

 ات الوكالة.ما يعني أن فئة األطفال الفلسطينيين ستكون األكثر تضررًا من تقليصات خدم
ويبقى القول إن قرار ترامب خفض مساعدات الواليات المتحدة للوكالة األممية يعتبر فعال خطيرا 
لتغييبها وتصفية قضية الالجئين بضربة واحدة. ولهذا ال بد من اتخاذ منظمة التحرير الفلسطينية 

في وقت كثر فيه  موقفا عمليا للضغط من خالل عالقاتها الدولية على األمم المتحدة، خصوصا
الحديث عن مشاريع تهجير للفلسطينيين باتجاه كندا وأستراليا، وغيرهما من الدول ذات الجذب 

 االقتصادي الكبير، مقدمة لتصفية قضية الالجئين.
 21/1/2018، العربي الجديد، لندن

 

 إسرائيل تحث الخطى نحو تصفية األونروا
 عدنان أبو عامر
انطلقت في إسرائيل حملة إعالمية موجهة للمطالبة بتصفية وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
)األونروا(، وتمثل ذلك في تصريحات ومقاالت ومناشدات إلغالق ملف الالجئين وحق العودة، تزامنا 

 دة القاضية بتقليص المساعدات المالية المقدمة لهذه المنظمة الدولية.مع إجراءات الواليات المتح
السطور التالية تناقش هذه الدعوات اإلسرائيلية: لماذا اآلن؟ ولماذا تشكل األونروا صداعا مزمنا 

 إلسرائيل؟ وكيف تسهم اإلجراءات األمريكية في تحقيق التطلعات اإلسرائيلية؟
 

 المشكلة والحل
بالحديث عن مستقبل األونروا، والحث على إنهاء خدماتها  -في األيام األخيرة-ل انشغلت إسرائي

وتصفية كينونتها القانونية في ضوء االتهامات التي وجهتها لها باعتبارها المشكلة وليست الحل، 
حدى العقبات األساسية أمام عدم حل الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ألنها تسعى لتأبيده  وا 

 المطالبة بتحقيق عودة الالجئين الفلسطينيين.ب
 %41بلغة األرقام، بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األونروا ستة ماليين، يقيم أكثر من 

منهم في األراضي الفلسطينية، والباقون موزعون على سورية ولبنان واألردن، مما جعل اإلسرائيليين 
سبعين عاما لرعاية سبعمئة ألف الجئ، لكنها اليوم مكلفة بإدارة حياة يزعمون أن األونروا أنشئت قبل 

 ستة ماليين.
أكثر من ذلك، فإن إسرائيل تتهم األونروا بتضخيم أعداد الالجئين الفلسطينيين، ألنها تستفيد من ذلك 

ي دول ماليا بزعم أن موازنتها تمنح الالجئ الفلسطيني ما قيمته أربعة أضعاف الالجئ اآلخر من باق



________________________________________________________________ ونروااألأزمة   

 310 لزيتونة للدراسات واالستشارات            مركز ا        

 58دوالرا من متطلبات واحتياجات مقابل  246العالم، حيث يصل نصيب الالجئ الفلسطيني لديها 
 دوالرا لالجئين اآلخرين.

يذهب في اتجاه أن إنشاء األونروا كان خطأ وبقاؤها خطأ  -في اآلونة األخيرة-التقدير اإلسرائيلي 
أنها موجودة فلن تتحقق تسوية سياسية وقد أكبر، ألنها تروج التحريض المعادي إلسرائيل، وطالما 

يمتد األمر عقدا أو عقدين، وأي تردد في التوجه اإلسرائيلي الحالي لتصفيتها سيجعل اإلسرائيليين 
 يدفعون أثمانا باهظة في المديْين المتوسط والبعيد.

ة كفيلة بالقيام ولذلك ترى دوائر صنع القرار في تل أبيب أن هناك مؤسسات دولية تابعة لألمم المتحد
 بذات الدور الذي تنفذه األونروا، وبأن تقدم للفلسطينيين مساعدات إنسانية.

وهناك تبريرات أخرى تساق للدفع باتجاه تصفية األونروا، مثل ما يردده اإلسرائيليون من أنها تبث 
رائيل، وتجري مفاهيم الكراهية، وتدعم األنشطة المسلحة، وأن مناهجها الدراسية تحث على معاداة إس

غسل دماغ للطالب إلغرائهم بممارسة العنف ضد اليهود، وتوّظف عناصر حركة حماس بقطاع غزة 
 في مؤسساتها التعليمية، دون توفر دالئل على هذه المزاعم التحريضية.

-وترى قطاعات متزايدة في إسرائيل أن بقاء األونروا يعني إبقاء المطالبات الفلسطينية بمحو إسرائيل 
من الوجود، وتحشيد الجهد الدولي لذلك، فضال عن قولها إن هؤالء الالجئين  -دولة يهوديةك

 الفلسطينيين يشكلون الخزان البشري للمنظمات المسلحة.
موجودين في مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية  -بعد سبعين عاما من قيام إسرائيل-إذ ما زالوا 

سودها البطالة والفقر والعنف. والقادة الفلسطينيون يرون في والدول العربية، في ظروف حياة قاسية ت
 سالحا سياسيا في مواجهة إسرائيل. -ومن ثم استمرار عمل األونروا-بقاء قضية الالجئين 

 

 التقليصات األمريكية
مليون دوالر من حصتها المالية المقدمة لألونروا؛ عاشت  65فور صدور القرار األمريكي بتقليص 

لة استنفار إداري في مناطق عملياتها الخمس: سورية ولبنان واألردن والضفة الغربية األخيرة حا
 وقطاع غزة.

مع عدد من المصادر العاملة في األونروا،  -خالل األيام الماضية-وقد تواصل كاتب هذه السطور 
ن خالل األشهر وأبلغته بأن هذه الوكالة الدولية قد تضطر لتقليص المساعدات اإلغاثية المقدمة لالجئي

 مليون دوالر لالستمرار في دفع الرواتب وتقديم الخدمات. 40المقبلة، ألنها تحتاج شهريا ما قيمته 
مليون دوالر، منها  146وتطلب ذلك من الوكالة البدَء في حالة تقشف قاسية، ألن ميزانيتها بلغت 

ءات التقشفية الداخلية لألونروا مليونًا. وسيكون من اإلجرا 49عجز موجود منذ العام الماضي بقيمة 
 التالي:

 احتمال توقف دفع رواتب موظفيها. -1
 وقف التوظيف اليومي بصيغة التعاقد. -2



 مقاالتالتقارير و ال _____________________________________________________________

 311       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 عدم دفع بدل الدوام اإلضافي.  -3
 وقف بدل السفر: التذكرة وتكاليفه. -4
 وقف تعبئة الفراغات والشواغر، وعدم تثبيت الموظفين. -5

ف من القرارات األخيرة لإلدارة األمريكية تجاه التقليصات المالية في موازنة لم تتفق إسرائيل على الموق
 األونروا، وانقسمت اآلراء اإلسرائيلية إلى فريقين:

فريق يرى أن إجراءات الرئيس األمريكي دونالد ترامب الموجهة ضد األونروا من شأنها أن تضع  -1
 يضطر لدفع مليارات الدوالرات لهذه الوكالة؟حدا للدعاية الفلسطينية، ألنه يسأل نفسه: لماذا 

ويرى هذا الفريق أن التقليصات األمريكية هي أحد األخبار السارة التي سمعتها إسرائيل في السنوات 
في اقضاء على  -أمام هذه الفرصة التاريخية التي قد ال تتكرر-األخيرة، ولذلك يجب عدم التردد 

ما بأن إسرائيل ستكون قادرة على التعامل مع أي إشكال مؤقت آخر رموز هذا الصراع )األونروا(، عل
 قد ينجم عن تصفية األونروا، سواء أكان مواجهة عسكرية أم أزمة إنسانية.

يعتقد هذا الفريق أنه طالما أن إسرائيل ال تعلم كم سيستمر ترامب في البيت األبيض، فيجب عليها 
اسي واسع، يسعى إلقناع الدول المانحة باالنضمام تشجيعه على تجفيف منابع األونروا بجهد دبلوم

 لمبادرة واشنطن.
هذا الرأي المساند إلجراءات واشنطن يعتقد جازما أنه حان وقت تفكيك األونروا، وأن أي تردد سيكون 
تضييعا لفرصة تاريخية، مطالبين إسرائيل بأال تخشى من اندالع مواجهة عسكرية ردا على إغالق 

مهِملًة أي اعتبار مؤقت لهذا  االستراتيجيعلى إسرائيل المضي قدما في توجهها  األونروا، إذ يجب
 الجهاز أو ذاك.

الفريق اإلسرائيلي الثاني معارض لتوجهات ترامب ضد األونروا، ويرى أن القرار األمريكي بتقليص  -2
شية والصحية المساعدات المقدمة لألونروا سيؤدي بأحوال الالجئين بغزة والضفة الغربية )المعي

 والتعليمية( إلى ما دون الخط األحمر، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية في القطاع.
ويحذر هذا الفريق من أن تقليصات واشنطن لألونروا قد تسفر عن انفجار شعبي فلسطيني سيجد 

نها القوة طريقه نحو إسرائيل بصورة تلقائية، أو يورط إسرائيل في القيام بمسؤوليات األونروا طالما أ
 االحتاللية المسيطرة على الالجئين الفلسطينيين.

 

 مستقبل األونروا
في ظل التطورات السياسية األخيرة وال سيما عقب التقليصات األمريكية؛ يمكن رصد عدة اتجاهات 

قليمية وعالمية بشأن مستقبل الوكالة الدولية:  فلسطينية وا 
بالحلول والتسويات الجاري تنفيذها في المنطقة وخاصة  االتجاه الدولي الداعي إلنهائها ارتباطا -1

 . وهو اتجاه يريد إنهاءها بإحدى طريقين:194"صفقة القرن"، وليس ارتباطا بتطبيق القرار األممي 
 ربطها بالسلطة الفلسطينية بتحويل صالحياتها إليها تدريجيا، ومن ثم يتم إنهاؤها إنهاًء كاماًل. -أ
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ى مفوضية شؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، بحيث يتم التعامل مع تحويلها تدريجيا إل -ب
الالجئين الفلسطينيين كملف إنساني مثل الجئي العراق وسورية، دون أن يكون لهم بعد سياسي يميزهم 
عن سواهم ألنه يتعلق باحتالل إسرائيل ألراضيهم، وحقهم في العودة ألراضيهم المحتلة التي ُهّجروا 

 منها.
االتجاه الداعي الستمرار عملها إلى حين قيام الدولة الفلسطينية نتيجة لمفاوضات المرحلة  -2

 النهائية، وحينئذ يمكن إنهاؤها وتحويل مسؤوليتها عن الالجئين إلى السلطة الفلسطينية.
ة االتجاه الذي يعلن أنه ال يمكن إنهاء هذه الوكالة طالما أنه لم يتم تحقيق الحقوق المشروع -3

 .194لالجئين، ولم يتم تطبيق قرار 
والناظر إلى االتجاهات الثالثة يرى أن االتجاه األخير هو األكثر صوابا، فقضية الالجئين يجب أن 
تبقى متسمة بالطابع الدولي، وال يجوز بأي حال إلغاء مسؤولية المجتمع الدولي عن عودتهم، وتحميل 

 ة المطالبة بإجراء العديد من التحسينات لمهام الوكالة.كل المسؤولية للسلطة الفلسطينية، مع ضرور 
إن أي إجراء لتصفية األونروا سيكون دلياًل إضافيًا لالجئين على أن المجتمع الدولي تخلى عن 
قضيتهم، مما سيزيد يأسهم ويعزز احتمال تفجيرهم لألوضاع، فالبد من العمل للمحافظة على وجود 

غاثة الالجئين األونروا كهيئة شرعية ووحيدة م بنية على أسس القرارات الدولية المخصصة لمساعدة وا 
 الفلسطينيين.

كمقدمة للتخلص من قضية الالجئين التي تؤرق -لكن الموقف اإلسرائيلي الداعي إلى تصفية األونروا 
يتطلب من الفلسطينيين الحريصين على بقائها أن يستردوا حقوقهم عبر  -االحتالل ليل نهار

 التالية: اإلجراءات
ال بد من الحفاظ على وكالة األونروا كشاهد على جريمة تشريد الشعب الفلسطيني، ورفض حلها  -1

 ما لم تحل قضية الالجئين حاًل عاداًل وشاماًل.
ال بد من وضع نظام أساسي للوكالة يحدد وظيفتها وعالقاتها الهيكلية بهيئات األمم المتحدة، مما  -2

 الدوري في ميزانيتها. يؤدي إلى وضع حد للعجز
من المطالبة بحل  -اآلخذ في التبلور بسبب الضغط األمريكي-محاولة عكس الموقف الدولي  -3

 .194الوكالة إلى موقف ال يقبل بحلها قبل تنفيذ قرار 
للتنصل من دعمها  -بما في ذلك بعض الدول العربية-التنبه إلى توجه بعض الدول المانحة  -4

 لى تحويلها من وكالة دولية إلى أخرى إقليمية.للوكالة، وصوال إ
أخيرًا..؛ تخوض إسرائيل سباقا مع الزمن لتصفية األونروا، وهي بذلك تحاول استغالل وجود اإلدارة 

 األمريكية الحالية التي تقف عن يمينها في النظرة إلى األونروا.
روا انطالقا من اعتبارات مالية؛ فإن ولئن كانت واشنطن ترى أنها غير مكلفة بإنفاق أموالها على األون

إسرائيل تأخذ الموضوع ضمن أبعاد سياسية وتاريخية، مما يشعل األضواء الحمر أمام الالجئين 
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لغاء  الموزعين في أرجاء المعمورة، ألن التطورات الحاصلة تعلن بدء العد التنازلي لتصفية األونروا وا 
 مكانتها القانونية.

 24/1/2018الجزيرة.نت، 
 

 الفلسطينّيون يرون التقليصات األمريكّية مقّدمة لتصفية األونروا
 عدنان أبو عامر

كانون  16في صورة مفاجئة، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجّية األمريكّية هيذر ناورت في 
مليون دوالر إلى وكالة األمم المّتحدة إلغاثة  60الثاني/يناير، أّن الواليات المّتحدة األمريكّية أرسلت 

األونروا، كي تستمّر في عملها، لكّنها احتفظت -في الشرق األدنى الفلسطينيينوتشغيل الالجئين 
 ي شكل أكبر لدعم األونروا.مليون دوالر إضافّي، وطالبت الدول األخرى بالمساهمة ف 65بمبلغ 

كانون الثاني/يناير بوقف الدعم  2يأتي القرار األمريكّي عقب تهديد الرئيس األمريكّي دونالد ترامب في 
عن الفلسطينّيين، إن لم يعودوا إلى المفاوضات مع إسرائيل، علمًا أّن الواليات المّتحدة األمريكّية تعتبر 

مليون دوالر، ترّكز على  355من إجمالي ميزانّيتها، بقيمة  %40 أكبر مانح لألونروا، وتقّدم سنوياً 
الرعاية الصّحّية والتعليم والخدمات االجتماعّية لاّلجئين الفلسطينّيين المنتشرين في مناطق عمل 
األونروا الخمس: سورية، لبنان، األردن، الضفة الغربية، وقطاع غزة، مّما سيلقي بظالله السلبّية على 

 البائسة حّتى قبل تقليص المساعدات األمريكّية.أوضاعهم 
مليون  143األوروبي بقيمة  االتحادبجانب الواليات المتحدة، فإن الدول المانحة لألونروا سنويًا هي 

 دولة ومؤسسة. 40دوالر، و
نروا قالت رئيسة اّتحاد الموّظفين العرب في األونروا في قطاع غّزة آمال البطش لـ"المونيتور" إّن "األو 

مليون دوالر، مّما دفعها إلى االقتراض من مكتب األمم المّتحدة لتنسيق  146تعاني عجزًا بقيمة 
الشؤون اإلنسانّية لتوفير رواتب كانون األّول/ديسمبر الماضي، فال سيولة نقدّية في األونروا، وستترك 

القيام بإجراءات تقّشفّية في األزمة المالّية آثارها على كّل القطاعات، مّما سيضطّر األونروا إلى 
مدّرسًا يعملون في مدارس األونروا بنظام المياومة  450الصّحة والتعليم واإلغاثة، ومن بين ذلك هناك 

 أّيار/مايو المقبل، وال نعرف إن كان سيتّم تثبيتهم أم ال". 30بقطاع غزة تنتهي عقودهم في 
ت لألونروا، فأعلن اّتحاد موّظفي األونروا غضب الفلسطينّيون من قرار واشنطن بتقليص المساعدا

الذي يمثلهم في مناطق األونروا: سورية، لبنان، األردن، الضفة الغربية، وقطاع غزة، هو نفس االتحاد 
كانون الثاني/يناير انطالق احتجاجات في األّيام المقبلة في المناطق الخمسة،  20المذكور أعاله في 

 تصام، وتنظيم المسيرات.تشمل التوّقف عن العمل، واالع
يناير عن العمل واالعتصام ساعة بمؤسسات  23وتوقف موظفو األونروا بالمناطق الخمسة يوم 

 يناير. 29األونروا، المدارس والعيادات الصحية، وستنفذ مسيرات أخرى يوم 
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وعقد رئيس كانون الثاني/يناير ضّد القرار األمريكّي،  18واحتّج الفلسطينّيون في نابلس وغّزة في 
كانون الثاني/يناير قبل القرار األمريكي  14الوزراء الفلسطينّي رامي الحمدهللا في مكتبه في رام هللا في 

لقاء مع المفّوض العاّم لألونروا بيير كرينبول، لمطالبة المجتمع الدولّي باالستمرار في تقديم الخدمات 
 إلى الالجئين، من دون تقليص.

ألف  525كانون الثاني/يناير أّن التقليصات األمريكّية تهّدد تعليم  17ن أصدره في وأّكد كرينبول في بيا
مدرسة لألونروا، بمناطق األونروا الخمسة: سورية، لبنان، األردن، الضفة  700طالب وطالبة، في 

ئة، الغربية، وقطاع غزة، ويدخل في دائرة الخطر ماليين الفلسطينّيين المحتاجين إلى المساعدات الطار 
 محّذرًا من تبعات ذلك على األمن اإلقليمّي.

قال رئيس دائرة شؤون الالجئين في حماس عصام عدوان لـ"المونيتور" إّن "تقليص واشنطن مساعداتها 
لألونروا يأتي لمساومة السلطة الفلسطينّية للعودة إلى المفاوضات مع اإلسرائيلّيين، وعجز األونروا 

لصّحّية والتعليمّية، وعلى المدى البعيد سيدفع التقليص نحو توّقف عملها سيؤّثر سلبًا على خدماتها ا
 في شكل كامل".

الجدير بالذكر أّن أزمة األونروا قد تظهر في غّزة أكثر من سواها من مناطق عملّيات الوكالة، ألّن 
ردن، الضفة ألفًا في المناطق الخمس: سورية، لبنان، األ 30ألف موّظف تابع إليها من أصل  12فيها 

الغربية، وقطاع غزة، وفي ظّل الحصار االقتصادّي والظروف المعيشّية القاسية التي يعانيها 
الفلسطينّيون في غّزة، فهذا قد يدفع األوضاع إلى االنفجار الداخلّي، إن بدأ يعاني الالجئون فيها من 

مريكّي على حماس في غّزة، ولذلك تبعات التقليصات المالّية األمريكّية، مّما قد يعني زيادة الضغط األ
كانون الثاني/يناير رافضًا للتقليصات األمريكّية، معتبرًا إّياها في سياق  17جاء بيان حماس في 

 المخّطط األمريكّي لتصفية القضّية الفلسطينّية، وتثبيت المواقف والقرارات لصالح الكيان اإلسرائيلّي.
نان أبو حسنة لـ"المونيتور" إّن "الخطوات األمريكّية ستتسّبب قال المتحّدث باسم األونروا في غزة عد

مليون دوالر، وسيصيب خدماتها بأضرار تهّدد  150لألونروا بالعجز المنظور للعام الجاري بقيمة 
كانون الثاني/يناير لجمع التبّرعات المالّية لسّد  22وجودها، ولذلك أطلقت األونروا حملة عالمّية في 

وفر لدينا حتى اآلن حجم التبرعات التي جمعتها األونروا خالل هذه الحملة، وحصلنا العجز، ولم تت
رجل أعمال فلسطينّي، للحصول منهم على مساعدات مالّية، وسنتوّجه إلى داعمين  250على قائمة بـ

روا، جدد كتركيا، روسيا، الصين، أندونيسيا، ماليزيا، وكوريا الجنوبّية، لتوسيع دائرة المانحين لألون
 وسنتوّجه إلى الدول العربّية لاللتزام بتسديد حّصتها من موازنة األونروا".

كانون الثاني/يناير أّن الواليات المّتحدة  19وفي وقت الحق، أعلنت وزارة الخارجّية األمريكّية في 
ار برنامج مليون دوالر تقّدم إلى الفلسطينّيين في إط 45األمريكّية لن تصرف مساعدات غذائّية قيمتها 

 الطوارئ الذي تشرف عليه األونروا.
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وقال أبو حسنة لـ"المونيتور" إّن "هذا البرنامج مخّصص لتوزيع المساعدات الغذائّية على الجئي قطاع 
غّزة، يستفيد منه قرابة مليون فلسطينّي في القطاع، بتوزيع طرود غذائّية عليهم كّل ثالثة أشهر، 

لسطينّي تصّنفهم األونروا مّمن يعانون الفقر المطلق، وال تتوافر لهم ألف الجئ ف 460فقطاع غزة فيه 
 وجبتا غذاء يومّيًا".

رّبما يخشى الالجئون الفلسطينّيون في غزة أن يتلّقوا أخبارًا غير ساّرة من قبل األونروا، كوضع خّطة 
م كان وقف دفع بدالت للتقّشف العاّم، ووقف المصروفات على الموازنة العاّمة باستثناء الرواتب، وا 
، وتجميد الخدمات 2014إيجار لذوي المنازل المهّدمة بسبب الحرب اإلسرائيلّية على غّزة في عام 

يقاف برنامج البطالة للعاطلين  الغذائّية والدوائّية والحزمة الشتوّية المقّدمة إلى ذوي البيوت المتهالكة، وا 
يقاف عملّيات التوظيف، وتصفية موظّ   في العقود والمياومة في نهاية آذار/مارس المقبل.عن العمل، وا 

تجدر اإلشارة إلى أّن التقليصات المالّية األمريكّية لألونروا تزامنت مع تحريض إسرائيل عليها، بزعم 
أّنها تعمل على إدامة الصراع مع الفلسطينّيين، وتشّغل عناصر حماس فيها، ومن هنا المطالبة بتفكيك 

 ممكن. المنّظمة في أسرع وقت
مسارات في غّزة صالح عبد -قال مدير المركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجّية

العاطي لـ"المونيتور" إّن "اإلجراء األمريكّي لتقليص تمويل األونروا دليل على أّن واشنطن شريكة في 
تفجيرهم لألوضاع في فلسطين، تصفية القضّية الفلسطينّية، وهذا سيزيد من يأس الالجئين، واحتمال 

مّما يحّتم ضرورة المحافظة على األونروا كهيئة شرعّية، ورفض المخّططات الرامية إلى تصفية دورها 
 عبر التقليص التدريجّي لتمويلها".

عاما، الجئ فلسطيني من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قال "للمونيتور" أن  57علي عبد الرحمن 
فذة الوحيدة التي تنقذنا كالجئين فلسطينيين من االنزالق نحو كارثة الجوع الحقيقي، "األونروا هي النا

ألنها تمنحنا المساعدات الغذائية، العينية والمالية، وأي تقليص بإعاناتها يعني أننا سنجد أنفسنا نواجه 
 مخاطر معيشية كبيرة".

 25/1/2018المونيتور، 
 

 خطر األونروا
 عاموس جلبوع
منظمة األمم المتحدة األونروا توجد هذه األيام في العناوين الرئيسة. األونروا هي األحرف األولى السم 
المنظمة باإلنكليزية: وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )في الشرق األوسط(. وهذه الوكالة 

 ألمم المتحدة والتاريخ الحديث.هي إحدى أكبر مظاهر العبث في ا
في نهاية األربعينيات من القرن الماضي، أقيمت في األمم المتحدة مفوضية عليا مهمتها كانت 
الحرص على توطين ماليين الالجئين في أرجاء العالم، في البلدان التي هربوا إليها. ولكن الدول 
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ألف(، رفضت توطين الالجئين في  700-600العربية، التي هرب إليها الالجئون الفلسطينيون )
نطاقها. وعليه فبعد بضعة أيام من قيام المفوضية أقامت األمم المتحدة وكالة خاصة للعناية فقط 
بالالجئين الفلسطينيين )األونروا(. وهنا يصل العبث إلى ذروة الغباء. أوال، تفويض األونروا قضى بأن 

وراثة. أبناؤه وأنساله على مدى األجيال سيكونون الجئين، الالجئ الفلسطيني ينقل حقوقه في اللجوء بال
بخالف كل الجئ في العالم تعنى به المفوضية، وفقط هو، وليس أبناؤه وأحفاده، يعتبر الجئا إلى أن 
تنجح المفوضية في توطينه. ثانيًا، بينما دور المفوضية هو تصفية مشكلة الالجئين في األماكن 

ل الحرص على توطينه فإن دور األونروا هو العكس: عدم حل مشكلة المختلفة في العالم من خال
ماليين الجئ  5سنة، نحن نقف أمام نحو  70الالجئين الفلسطينيين، بل تخليدها. وهكذا، بعد 

 فلسطيني )أنسال الالجئين األصليين( وأمام عشرات مخيمات الالجئين.
برأيي، كل حل وسط بيننا وبين الفلسطينيين،  للتجسيد بالملموس لعمق المشكلة، التي هي التي تمنع،

سآتي هنا بمقاطع من تقرير لصحافي ألماني زار مخيم عايدة لالجئين، شمال بيت لحم، ونشر في 
 في المجلة األلمانية "سيسرو". يخيل لي أنه يدل أكثر من ألف خطاب على ما هو الواقع. 2013أيار 

كتب في التقرير. "مسؤولة الثقافة هي خلود. فقد ولدت "دخلت إلى المركز الجماهيري في المخيم"، 
. بعد إنهاء تعليمها عادت إلى مخيم عايدة إنجلترا. خلود تعلمت في 1948هنا. جدتها كانت الجئة في 

بهدف "العودة" إلى إسرائيل، برغم أنها لم تكن هناك أبدا. بالنسبة لها وبالنسبة لباقي السكان في عايدة 
ية لبدء حياة جديدة في مكان آخر، او الرغبة في أن يصبحوا مواطنين عاديين، إذ ال توجد أي إمكان

أنهم سيفقدون عندها مكانة اللجوء التي منحتهم إياها الوكالة. وهي تقول: "نحن ال نريد التطبيع. نحن 
نريد أن نبقى الجئين كي نحقق حقنا في العودة ذات يوم". وعليه فليس مفاجئا أن ليس لخلود أي 
اهتمام باتفاق سالم السلطة الفلسطينية مع دولة إسرائيل. "الناس ال يريدون حل الدولتين". "ولكن ماذا 
يريد الشعب حقا؟" "فتجيب الحق في دولتنا". لم يقف أمامي شخص صاخب بل امرأة شابة مع 

ور ابتسامة غربية تتحدث بصوت هادئ وسكينة عن الدم واألرض. تتحدث بشكل واضح جدا عن األم
، 1948التي يتمنونها: دولة واحدة بين النََّهر والبحر، يكون بوسع كل الفلسطينيين، أنسال الجئي 

المشتتين في كل العالم، أن يعيشوا. خلود ال ترى شأنا كبيرا في أن هذا لن يتحقق في الطرق السلمية، 
"ِلَم نحتاج دولة  سؤاال بيانياألن هذا يعني من ناحية إسرائيل إنهاء وجودها كدولة يهودية. وتسأل خلود 

يهودية؟ ال شك أننا كلنا يمكننا أن نعيش في دولة فلسطين الديمقراطية عندما تكون أغلبية فلسطينية". 
وسألت: "وماذا سيكون مع األقلية اليهودية". فتجيب: "هذه مشكلة صغيرة. سيوجد لهم حل في نهاية 

 يارة هزتني".األمر". فينهي المراسل األلماني فيقول: "الز 
 25/1/2018هآرتس 
 26/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 ليس قضية هامشية األونرواضـرب 
 ياسر الزعاترة
من الواضح أن التعاطي الفلسطيني والعربي الرسمي مع قرار الرئيس األمريكي ترامب، بتخفيض 
مساهمة بالده في موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، لم يرتق إلى المستوى 

 الذي تستدعيه حساسية القضية.
وقد يبرر البعض ذلك بأولوية االهتمام بقضية القدس التي استهدفها ترامب، لكن واقع الحال يقول إن 

 وع تصفية القضية، بجانب قضية الالجئين.القضيتين تتكامالن، فاستهداف القدس يكّمل مشر 
)األنروا( ليست مجرد بضع عشرات من ماليين الدوالرات تتدفق على الالجئين الفلسطينيين، مع العلم 
أن نصف ميزانيتها تذهب إلدارتها األجنبية، إذ لن يموت الفلسطينيون جوعا إذا توقفت عن العمل، بل 

ضية، بل عنوانها األبرز، إذ إن جوهر القضية هي احتالل هي عنوان بالغ األهمية من عناوين الق
أرض وتشريد شعبها، وضرب )األونروا( يعني ضرب البعد الرمزي لقضية الالجئين، وصوال إلى 

 تغييبها بالكامل.
ليس سرا أن استهداف )األونروا( كان يجري على قدم وساق منذ عقود؛ من قبل أمريكا وبعض 

ألمم المتحدة أيضا، لكن بقاءها في الحد األدنى ظل تأكيدا على مسألة األوروبيين، وبتواطؤ من ا
 الالجئين وحضورها في صلب القضية الفلسطينية.

هذا البعد هو الذي يفّسر ذلك االحتفال الكبير بقرار ترامب من قبل األوساط الصهيونية، ذلك أن 
وكان الفتا أن قدرا من التواطؤ  شطب قضية الالجئين كان على الدوام جزءا من البرنامج الصهيوني،

العربي قد تم على هذا الصعيد، وما حديث المبادرة العربية عن "حل متفق عليه" بشأن قضية 
الالجئين، سوى تأكيد على ذلك، ودعك من بعض التصريحات البائسة حول ارتياح الالجئين في 

 مرارا.األماكن التي يتواجدون فيها، والتي تورط فيها بعض قادة السلطة 
حتى اآلن، لم ترتق ردة الفعل الفلسطينية الرسمية على قرار ترامب، وال ردة الفعل العربية أيضا إلى 
مستوى التحدي الذي تطرحه الخطوة، ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل وال على الصعيد المالي 

مبلغ )وحدها بلجيكا أيضا، إذ لم يخرج أي مسؤول عربي كي يؤكد على أن الدول العربية ستعّوض ال
مليون دوالر(، ولم تقم السلطة بدعوة المؤسسات العربية إلى مناقشة  23للمفارقة هي من فعل بالتبرع بـ

 األمر، كما فعلت حيال قضية القدس.
على أن الذي لم ينصر قضية القدس على النحو المطلوب، لن يبادر إلى نصرة قضية الالجئين، 

، 2000في إفشال المفاوضات مع الصهاينة، ال قبل قمة كامب ديفيد عام وهي التي لم تكن أبدا سببا 
 وال بعدها.
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والحال أن نصرة القضيتين لن تتم إال وفق مسار واحد، إال وهو تصعيد المقاومة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، بانتفاضة شاملة، وما عدا ذلك هو محض بث للوهم ال أكثر، حتى لو كانت له 

 مثل اللجوء إلى المؤسسات الدولية.قيمة ما، 
وحدها المقاومة، وجعل االحتالل مكلفا، وتقديم التضحيات هو ما يفرض التراجع على المحتلين، 
ويفرض أجندة القضية على الرأي العام العالمي، وعلى الدول أيضا، لكن البعض كان وال يزال يتهرب 

 تى لو احتج ببؤس المواقف العربية.من هذا المسار؛ ألنه ال يطيق كلفته على األرجح، ح
 28/1/2018الدستور، عمان، 

 

 األونروافي الحملة على 

 رندة حيدر
تزايدت في إسرائيل، أخيرا، األصوات التي تطالب بإلغاء وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ة تزامنت مع قرار اإلدارة األمريكية تجميد ثلث المبلغ الذي تتبرع به الواليات )أونروا(، ضمن حمل
مليون دوالر(، خطوة عقابية منها للفلسطينيين لرفضهم العودة إلى  135المتحدة للوكالة األممية )
 المفاوضات مع إسرائيل. 

ء "أونروا". وهي تستغل ترى إسرائيل أن الوقت الحالي فرصة مناسبة لمطالبة المجتمع الدولي بإلغا
تفاقم مشكلة الالجئين بصورة عامة، وبلوغهم أرقامًا قياسية، وتدفقهم بأعداد هائلة إلى أوروبا جّراء 
االضطرابات التي تجتاح دول الشرق األوسط واالقتتال الداخلي والضائقة االقتصادية في دول العالم 

ام بالمشكلة الفلسطينية على المستويين، العربي الثالث والقارة األفريقية. كما تستغل تراجع االهتم
والدولي، وبصورة أساسية وجود إدارة أمريكية مؤيدة إلسرائيل، من أجل العمل على تقويض حقوق 
الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم. ولتحقيق هذا الهدف، تطالب حاليًا بتفكيك وكالة الغوث 

ة مشكلة الالجئين الفلسطينيين )عددهم عندما بدأت عملها سنة التي لعبت دورًا أساسيًا في معالج
 ألف، واليوم يتجاوز خمسة ماليين(.  700نحو  1950

ليست خافيًة النوايا المبيتة وراء االتهامات التي توجهها إسرائيل إلى الوكالة األممية، والشكوك التي 
لى تطرحها بشأن مصداقية عمل الوكالة. فإسرائيل، أواًل وآخراً  ، تسعى وراء التخلص، مرة واحدة وا 

األبد، من حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وتصفية موضوعهم، وحصر مشكلتها مع الفلسطينيين في 
 الضفة الغربية وقطاع غزة. 

تتهم إسرائيل "أونروا" بأنها تسعى إلى تأبيد مشكلة الالجئين، بداًل من المساعدة في حلها، وأنها تشكل 
وجه السالم مع الفلسطينيين، بتشجيعها وترويجها ثقافة اللجوء، ودفاعها عن حق العودة "عقبة" في 

لهؤالء الالجئين. كما تتهمها بتقديم صورة مغلوطة ومضّخمة عن واقع اللجوء الفلسطيني اليوم، 
وتستخدم أموال المساعدات الدولية من أجل أغراض إرهابية. بناء على هذا كله، ال يوجد اليوم أي 
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مبّرر كي تبقى معالجة مشكلة الالجئين الفلسطينيين محصورة بوكالة أونروا، ويمكن للمفوضية 
السامية لالجئين في األمم المتحدة أن تتولى ملف الالجئين الفلسطينيين، كغيرهم من ماليين الالجئين 

 اآلخرين. 
ء الفلسطيني، كما يرد في تتخطى المسألة قضية "أونروا" ودورها، وتستهدف إعادة تحديد مفهوم اللجو 

 1946ميثاق هذه الوكالة األممية الذي يقول "كل فلسطيني كان مكان إقامته الطبيعي بين السنوات 
في فلسطين، وخسر منزله نتيجة الصراع بين إسرائيل والدول العربية، هو الجئ". ما يعني أن  1948و

الجيلين، الثالث والرابع، لالجئين صفة الجئ يمكن توارثها أبًا عن جد، ويمكن أن تنتقل إلى 
 الفلسطينيين، طالما لم يجر حل مشكلتهم، ولم تتحقق عودتهم إلى منازلهم. 

الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل من خالل إعادة تعريف مفهوم الجئ هو شطب جميع الفلسطينيين 
الت الالجئين الذين حصلوا على جنسيات البالد التي استضافتهم، مثل األردن وسورية، من سج

المسجلين لدى "أونروا"، والتشكيك بصحة هذه األرقام. ولهذه الغاية، استغلت إسرائيل اإلحصاءات 
ألعداد الالجئين الفلسطينيين في لبنان التي نشرتها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أخيرا، والتي 

األرقام الرسمية لوكالة  ألف الجئ بحسب 459ألف الجئ، وليس  175أظهرت أن العدد الفعلي هو 
أونروا، للتشكيك في صدقية أعداد "أونروا" بصورة عامة، وللتلميح بأن تضاؤل أعداد الفلسطينيين في 
لبنان جّراء الهجرة وعوامل أخرى يجعل المشكلة أقل تعقيدًا مما كانت عليه سابقًا، ويمكن حلها بتقديم 

ا منحهم الجنسية، أو بتشجيعهم إلى الهجرة إلى دول الحكومة اللبنانية حقوقًا أكبر إلى هؤالء وربم
 أخرى مستعدة الستيعابهم. 

تشكل عملية الخداع والتضليل التي تقوم بها إسرائيل ضد "أونروا" حلقة من سلسلة حلقات، تهدف ليس 
إلى القضاء على مفهوم اللجوء الفلسطيني، بل بصورة أساسية القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني 

عودة إلى أرضه التي سلبها إياه اليهود، هذا الحق الذي يعترف به المجتمع الدولي ال يمكن أن في ال
يزول أو يختفي أو يذوي، سواء أكان هذا الفلسطيني الجئًا من سكان المخيمات أو من أبناء الشتات 

 الفلسطيني الموزعين في العالم. 
لدى الفلسطينيين لم يتغير ولم يضعف، على الرغم  ربما ال تدرك إسرائيل أن الشعور باالنتماء والهوية

الوهن الذي تعانيه حاليًا القضية الفلسطينية، بل يزداد ترسخًا وقوة، ويتجلى ذلك لدى الجيل الفلسطيني 
الشاب الذي يحمل هويته الوطنية عميقًا في نفسه، على الرغم من مرور الزمن والمسافات التي تفصله 

 عن وطنه فلسطين. 
وسلبتهم أرضهم، لكنها مهما فعلت لم ولن  1948ون إسرائيل انتصرت على الفلسطينيين سنة قد تك

 تنجح في القضاء على الهوية الفلسطينية الوطنية.
 18/2/2018، العربي الجديد، لندن
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 األونرواإلى جبران باسيل: إال 
 عن البياريم

عاما( وزيرا لخارجية لبنان )والمغتربين(، ورئيسا للتيار الوطني  47ليس كافيا تعريف جبران باسيل )
الحر في بلده، وصهرا للرئيس ميشال عون. األدعى أن ُيضاف إلى أوضاعه هذه أنه أيضا "حالٌة" في 

ي بها، معَلنًة أو غير معلنةٍّ أو بين بين، لبنان، فقد صارت كثيرًة اآلراُء واالجتهاداُت والنمائُم التي ُيدل
وال تستقيم مع مواقعه الثالثة تلك. وهو ال ينفّك يؤكد أمره "حالًة"، فصار يستثير انتباها شعبيا إلى 
شخصه، إذا ما حضر في هذه المناسبة أو تلك، فيكاد يصبح "ظاهرًة" من نوعٍّ مسلٍّّ في التفاصيل 

لخارجية األمريكي )المقال(، ريكس تيلرسون، في ضيافة الرئيس عون، اللبنانية. تأّخره عن رفقة وزير ا
قبل مدة، واحٌد من شواهد على ما ُيقال هنا، وكذا نميمته المذاعة تسريبا )مقصودا؟( عن "بلطجة" 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من دون اعتذارٍّ الحقا عن فعلته هذه. أما قوُله لقناة الميادين، أخيرا، 

إسرائيل العيش في سالمٍّ وأمان، إن التزمت بحقوق الشعب الفلسطيني، ففي ذلك أخذ نفَسه  إن من حق
ذا ُيقال إن قلة خبرة الرجل في  إلى نتوءٍّ جديد اللغة، في السياقات اللبنانية العامة الراهنة. وا 

بالغ الشذوذ، الدبلوماسية وراء "حالته" الُمشار إليها، فليس هذا مهما، ذلك أنه صار يبدر منه ما هو 
والخشيُة أن ُتحسب "اجتهاداته" النافرة على لبنان الرسمي، فيضطر ممثلون عن هذا اللبنان إلى 

 االنشغال بلملمة هذه القصة وتلك الواقعة مثال. 
من جديد الشواهد على "حالة" جبران باسيل، أنه اقترف، قيل أيام، في مؤتمرٍّ ذي حساسيةٍّ وأهميةٍّ 

ه كثيٌر من التحّسب والحذر والتحوط، بل يستدعي من الحكومة اللبنانية رفضه، عاليتين، قوال يعوزُ 
ونسبته إلى شخص وزير الخارجية، ال إلى صفته هذه. والحديث هنا هو عن دعوة باسيل، في اجتماع 
وزاري استثنائي في روما، عن "تشارك المسؤولية وحشد العمل الجماعي من أجل وكالة غوث وتشغيل 

لفلسطينيين )أونروا("، إلى أن تشطب هذه الوكالة التابعة لألمم المتحدة من قيودها كل الالجئين ا
الجئ فلسطيني، في حال تغّيبه عن األراضي اللبنانية، أو في حالة حصوله على جنسية بلد آخر"، 

 وذلك لتخّفف "أونروا" من أعبائها المالية، كما قال.
كالم ال يدري أن لكل مقامٍّ مقاال، وأنه كان عليه أن ومبعث العجب هنا ليس فقط أن صاحب هذا ال

ينشط في االجتماع بتأكيد مسؤوليةٍّ للواليات المتحدة، بوصفها أكبر داعم إلسرائيل، عن استمرار حالة 
اللجوء الفلسطيني، ما يفرض عليها اإليفاء بالمخّصصات المقّررة عليها تجاه الوكالة األممية، بدل أن 

خفض ما تدفعه. كان على الوزير اللبناني أن يقول هذا وغيره، وكل شيء، إال أن تعمد، أخيرا، إلى 
يأتي على شطب الجئين فلسطينيين من قيود "أونروا" وسّجالتها، إذ عليه أن يعرف أن هذه القيود 
وحدها التي تحفظ لهؤالء صفتهم هذه، وأنها الوثائق األهم في أي تداولٍّ أو تفاوضٍّ أو سجالٍّ في أي 

سبةٍّ مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، بشأن حق كل الجئ فلسطيني في أي مطرح في األرض منا
بالعودة إلى وطنه، وتعويضه عن ممتلكاته ومتعلقاته التي نهبها المحتلون. وبشأن من تحّدث عنهم 
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خارج وزير المغتربين )والخارجية( اللبناني، أي الالجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يغتربون في ال
طويال، فمن الغريب جدا أنهم يشغلوه إلى هذا الحد، فهم ال يحّملون الدولة اللبنانية أية أعباء، بل في 

 الوسع أن ُتحسب تحويالتهم من الخارج إلى أهاليهم في لبنان نفِسه موردا للبلد. 
ذا كانت الوثائق اللبنانية التي يحملها بعضهم تؤّرق الوزير المفّوه، فالمعلوم أ نهم يكّدون من أجل أن وا 

تتيّسر لهم بدائل عنها، وال ينبغي ألي من هذه التفاصيل أن يتصل بقصة "شطبهم" من سجالت 
ومن غرائب ما فعله المرّشح الراهن في  الوكالة األممية التي توّجه إليها صاحبنا هذا بالنصيحة.

جاء على حكاية تحّمل بالده  االنتخابات النيابية اللبنانية، جبران باسيل، أنه في اجتماع روما
ألف الجئ فلسطيني في سبعين عاما مضت. وفي الوسع أن ُتحتمل نبرة التمّنن  500استضافة 

الظاهرة في كالمه، معطوفًة على التهويل والمبالغة الواضحْين، لو أنه أبلغ مستمعيه أن الالجئين 
مهنيٍّّ شاركت في إنجازه، أخيرا،  ألفا فقط، بحسب إحصاءٍّ  174الفلسطينيين في لبنان هم اآلن نحو 

مؤسساٌت لبنانية مختصة، وأعلنت نتائُجه بحضور سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذين 
 يعد باسيل واحدا منهم. 

 صار ضروريا أن يسمع الوزير جبران باسيل هذه الجملة: إال "أونروا" رجاًء.
 19/3/2018، العربي الجديد، لندن

 

 مؤتمر روما الالجئين الفلسطينيين؟ هل سينقذ
 باسم نعيم
بدعوة من كل من مصر واألردن والسويد، وبحضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ 

مارس/آذار  15ي االستثنائي في روما )دولة مانحة لحضور المؤتمر الوزار  90توافدت أكثر من 
الجاري(، للتباحث في األزمة المالية الخانقة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( تحت عنوان: 

 "الحفاظ على الكرامة وتقاسم المسؤولية وحشد العمل الجماعي لدعم األونروا".
اقبين اختلفوا في تقييم نتائج المؤتمر، السؤال المركزي هو: هل حقق هذا المؤتمر أهدافه؟ ذلك أن المر 

فهناك من اعتبره صفعة قوية وجهها المؤتمرون لإلدارة األمريكية المتطرفة، باعتبار أن قرارها القاضي 
مليار دوالر( كان الدافَع األساسي لمحاولة سد  1.2بحرمانها األونروا من ثلث موازنتها السنوية )نحو 

 ريثما تتوافر البدائل.العجز، على األقل لهذا العام 
لكن آخرين اعتبروا أن المؤتمر فشل فشال ذريعا في تحقيق أي من أهدافه. ولإلنصاف فإن السؤال 

 يمكن اإلجابة عليه في إطار ما تم تحديده من أهداف من قبل المنظمين له.
غوث وتشغيل بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة بهدف  1948بداية أنشئت وكالة األونروا عام 

وحماية الالجئين الفلسطينيين، إلى حين حل القضية الفلسطينية وتسوية ملف الالجئين حسب القرار 
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"بالعودة إلى الديار التي ُهّجروا منها و/ أو التعويض". وال تزال هذه المؤسسة مفوضة من  194
 المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، ويجدد هذا التفويض كل ثالث سنوات.

"اإلسرائيليون" منذ زمن طويل أن ملفْي القدس الالجئين هما المعضلة التي تعيق أي حل  وقد أدرك
يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم؛ األول بما يحمله من مخزون ديني وتاريخي يصعب على أي قيادة 
فلسطينية تجاوزه، والثاني بما يوّرث األجياَل من طاقة وطنية للنضال والكفاح في سبيل الحرية 

 قالل.واالست
على تفريغ هذين الملفين من مضمونهما، ولما فشلوا  -منذ البداية-ولهذا ركزوا جهودهم التفاوضية 

في تحقيق ذلك استعانوا بحلفائهم للضغط من أجل تحقيق ذلك، وهذا ما تحقق لهم مؤخرا على يد 
ة عاصمة للكيان الرئيس األمريكي دونالد ترامب، فشطب الملف األول )القدس( باعتماد ترامب المدين

 وقرار نقل السفارة إليها.
وبدأ العمل على شطب الثاني )ملف الالجئين( بخنق مؤسسة األونروا التي تجسد حالة اللجوء وتبقي 
الملف بعمقه السياسي حيًا، فقرر وقف التمويل للوكالة. وبكل وضوح ودون مواربة؛ أعلنوا أن الهدف 

 ية الالجئين، حسب وصفهم.هو إنهاء هذه المؤسسة التي "تؤّبد" قض
وعلى الهامش هنا؛ نستهجن المعايير المزدوجة، فاليهود لهم حق االدعاء بحقهم في العودة إلى "وطن" 

عام، أما الفلسطينيون فليس لهم حق العودة إلى أرضهم التي ُهّجروا  3000كانوا فيه قبل أكثر من 
 عامًا!! 70منها قبل 

لى تثبيت الشرعية السياسية المعتمدة دوليًا لملف الالجئين ممثاًل في وعليه؛ فإذا كان المؤتمر يهدف إ
األونروا، فأعتقد أن هذا االجتماع حقق ذلك بشكل كبير، ووّجه صفعة قوية للتوجهات األمريكية ومن 

 ورائها الضغوط اإلسرائيلية.
يث أكّد أّن ولعل كلمات رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط كانت أقوى وأوضح ما قيل، ح

"األونروا ليست وكالة لتقديم الخدمات اإلنسانية، أو جمعية لإلحسان، ولكن هي تعبر في األساس عن 
إزاء مأساة الالجئين  -منصوص عليه في قرارات أممية-التزام سياسي من جانب المجتمع الدولي 

في حلها طوال هذه العقود الفلسطينيين، التي لم يستطع الحيلولة دون وقوعها منذ سبعين عاما، وفشل 
 الممتدة".

 وفي هذا اإلطار أسجل بعض المالحظات على مجريات المؤتمر:
أواًل: كان هناك تركيز على البعد اإلنساني في كلمات المتحدثين وتم إغفال أن قضية الالجئين 

على أرضنا  الفلسطينيين سياسية بامتياز، خلقها المجتمع الدولي بإنشاء هذا الكيان الفاشي العنصري
على البعد اإلنساني أعطى االنطباع وكأن المؤتمر مزاٌد  -رغم أهميته-وعليه حلها. وهذا التركيز 

 للتسول على حساب معاناة الفلسطينيين.
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على تداعيات قرار وقف التمويل، وأن هذا سيشكل  -"إسرائيلوخاصة أصدقاء "-ثانيا: ركز البعض 
ى اعتبار أن هؤالء الالجئين إذا لم يجدوا طعامهم وشرابهم خطرا على االستقرار في المنطقة، عل

رهابيين يهددون أمن واستقرار المنطقة.  ودوائهم وتعليمهم، فسيتحولون إلى متطرفين وا 
-صحيح أن المعاناة مؤلمة وقد تدفع أي إنسان للتفكير في طريقة خارج المألوف، لكن شعبنا أثبت 

، وقدم نموذجا في السلوك المتحضر في  -على مدار عقود من المعاناة واأللم أنه شعب ناضج وواعٍّ
 الدفاع عن حقوقه.

شعبنا الفلسطيني لم ولن يكون متطرفا وال إرهابيا، أما قيامه بحمل السالح للدفاع عن حقوقه فهو حق 
كفلته له كل الشرائع السماوية واألرضية؛ فهذه مقاومة وليست إرهابًا، بل اإلرهاب هو ما تمارسه 

 من العودة إلى دياره وبيوته التي ُهّجر منها بالقوة. -حتى اللحظة-ائيل بحرمان شعبنا إسر 
ثالثا: ما طالب به وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من "شطب هوية اللجوء عن كل فلسطيني 

على  يغادر لبنان" هو أسوأ ما قيل في هذا المؤتمر، ويتناقض مع مواقف الدولة اللبنانية التاريخية
اختالف التوجهات السياسية لمكوناتها، وهذا يحتاج توضيحا من أعلى المستويات اللبنانية، ألنه يصّب 

 مباشرة في ساحة المخطط اإلسرائيلي بشطب ملف الالجئين تدريجيا.
هذا بخصوص الهدف السياسي للمؤتمر؛ أما هدف "معالجة األزمة المالية"، فحسب المسؤولين عن 

م جمع ما يقارب مئة مليون دوالر إضافية للموازنة، مع وعود بتقديم ماليين أخرى في المؤتمر فإنه ت
 وقت الحق.

وعلى هذا المستوى؛ فإن مؤتمر روما فشل في تحقيق هدفه بتجاوز األزمة المالية لألونروا، وحسب 
ونروا ستقوم مسؤولين فيها فإن هذا المبلغ يكفي لالستمرار حتى نهاية يونيو/حزيران القادم، وأن األ

 باتخاذ إجراءات تقشفية لترشيد اإلنفاق.
وهذا بالتأكيد سيمّس الخدمات المقدمة لالجئين في المناطق الخمس، ولكن أكثرها تأثرا ستكون منطقة 
غزة، وهكذا سُتضاف إلى األزمة اإلنسانية بالقطاع المحاصر أبعاد جديدة، وطبعا ستمّس األزمة 

 حياة آالف الموظفين العاملين في الوكالة.واإلجراءات المترتبة عليها 
 مطلوب منها: -كممثلة ومفوضة من المجتمع الدولي-في ظل كل ما سبق؛ فإن األونروا 

ن كان هذا البعد أحد  أواًل: اإلصرار على أن قضية الالجئين قضية سياسية وليست إنسانية صرفة )وا 
الالجئين وتسوية قضيتهم تسوية عادلة، وأن  أهم تجلياتها(، وأّن هذه المؤسسة ال تنتهي إال بعودة

عليها التصدي للسياسات اإلسرائيلية ومن يدعمها وخاصة األمريكية، بقرارات دولية جديدة تعزز 
 موقفها.

ثانيًا: ال بد من التفكير في حلول إبداعية لألزمة المالية، تخّلص األونروا من هذا االرتباط الموسمي 
 دراتها المالية.بمواقف الدول السياسية وق
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وقد سمعت من بعض المسؤولين في الوكالة عن خطوات عملية في هذا االتجاه، كأن يتم تخصيص 
موازنة مستقلة من األمم المتحدة لصالحها، والتوجه إلى مؤسسات وهيئات كالبنك الدولي والبنك 

األثرياء عبر العالم وخاصة  اإلسالمي للتنمية لتوفير الدعم الثابت والمستدام، والتوجه كذلك لألفراد من
 الفلسطينيين.

كل هذا جميل؛ ولكن مشكلة الالجئين خلقها المجتمع الدولي، وبالتالي عليه التكفُل بحلها جذريا 
مليار دوالر سنويا( ليس مبلغا معجزا، ويمكن  1,2ومعالجة تبعاتها وتداعياتها، والمبلغ المطلوب )

مليارات دوالر دعما  3,8ياسية )الواليات المتحدة تدفع سنويًا توفيره بسهولة إذا توافرت اإلرادة الس
 إلسرائيل(.

ثالثا: يجب تجنب المساس بحقوق الموظفين وتجنب التقشف في الخدمات األساسية، وخاصة التعليم 
الذي يعتبر من أهم اإلنجازات التي حققتها الوكالة لصالح الفلسطينيين؛ فكان التعليم في مدارس 

 ذجا ينافس أكثر الدول تقدما، ويسبق التعليم في معظم دول المنطقة.الوكالة نمو 
أّما نحن الفلسطينيين؛ فال بد أن نتذكر أنه في النهاية "ما حّك جلَدك مثُل ظفِرك" و"ما ضاع حق وراه 
مطالب"، فملف الالجئين هو العنوان األساسي لحسم الصراع مع االحتالل، وهو مصدر الطاقة 

ار، إلى جانب كونه البوتقة التي تنصهر فيها كل الحواجز الديموغرافية من أجل الوطنية لالستمر 
 صناعة وطن حر ومستقل.

وعليه؛ فال يجوز أن نسمح ألي كان بأن يمّس هذا الملف أو يتالعب به، فاللجوء حق فردي 
ق وجماعي. ويجب أن تتوحد الجهود وتتضافر على المستوى الوطني والقومي للدفاع عن هذا الح

المقدس وبكل السبل، وال يجوز أن نركن ألي جهة كانت لتقوم بهذا الدور بالنيابة عّنا، وال سيما أن 
الموازين اإلقليمية والدولية ال تبشر بخير كثير مع إدارة أمريكية متطرفة، وقيادة صهيونية فاشية، 

 ودّول عربية مفكَّكة.
 22/3/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 



 

 

 


