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الحياة  بني  "االونروا"  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  مصري  يتأرجح 
واملوت، ومعها مصائر اكرث من 5,2 ماليني الجئ فلسطيني تريد الواليات املتحدة 
االمريكية تقليصهم اىل نصف مليون، ملغية حقهم يف العودة اىل فلسطني املحتلة، 
ما يفرس قرار تجميد متويلها الوكالة الذي يبلغ 360 مليون دوالر سنويا من اصل 

موازنة 1,2 مليار دوالر

شكل القرار االمرييك خيبة امل كربى للوكالة 
التي اسستها الجمعية العمومية لالمم املتحدة 
الدول  اىل  موجعة  رضبة  ووجه   ،1949 عام 
املستفيدة من خدماتها، وهي لبنان وسوريا 
قلقا  وسّبب  الغربية،  والضفة  وغزة  واالردن 
لالجئني الفلسطينيني الذين يحلمون بالعودة 
اىل ارضهم السليبة. اضف ان قرار التصويب 
عىل "االونروا" احد املؤرشات السلبية المكان 

منع تحقيق هذه العودة.
يف لبنان، يعيش املسؤولون عن "االونروا" حاال 
من القلق الشديد، وسط تباطؤ عريب ودويل 
كليا  اضمحلت  قد  ستكون  سيولة  توفري  يف 
اىل حني صدور هذا العدد من "االمن العام" 
يف نهاية ايلول. واذا مل تنجح االتصاالت التي 
تقوم بها "االونروا" من اجل ترجمة التعهدات 
املدرسية  االقساط  لدفع  اموال  اىل  الدولية 
التي  العديدة  واالعامل  االستشفاء  وتكاليف 
تضطلع بها يف املخيامت الفلسطينية حيث ال 

وجود للدولة اللبنانية.
لواقع  الصادمة  التفاصيل  يف  الدخول  قبل 
خدماتها،  توقف  ومخاطر  اليوم،  "االونروا" 
وموقف الدول املانحة والخطط البديلة، مع 
من  كوردوين،  كالوديو  الوكالة  شؤون  مدير 
عمله  وفريق  كوردوين  ان  اىل  االشارة  املفيد 
بقلق  يتداولون  لبنان  يف  الرئييس  املقر  يف 
الن  العودة،  حق  الغاء  امكان  من  شكوكا 
املؤرشات التي عكستها التقارير االمريكية يف 
بالخري، وهي ظهرت  تبرش  االخرية ال  االشهر 
يك  الالجئ  مفهوم  تعريف  تغيري  محاولة  يف 
واملتحدرين   1948 الجئي  جميع  يشمل  ال 
منهم، وحرصه مبن هم عىل قيد الحياة من 
من  الالجئني  عدد  يقلص  ما   1948 الجئي 

5,2 ماليني الجئ فلسطيني بحسب سجالت 
"االونروا"  اىل بني 400 و500 الف ال اكرث. 

الغاء  محاولة  اىل  ايضا  التقارير  هذه  وتشري 
"االونروا" ودمج الالجئني الفلسطينيني تحت 
لالجئني.  لشؤون  السامية  املفوضية  راية 
جفاف  يف  يكمن  حاليا  الداهم  الخطر  لعل 
النهاء  املتبقي  العجز  سد  ورضورة  السيولة 
مليون   200 نحو  يبلغ  والذي   ،2018 العام 

دوالر امرييك. 
كيف نشأت املشكلة؟ 

بتفويض سيايس  "االونروا"  تتمتع  االساس  يف 
صلب من الجمعية العمومية لالمم املتحدة، 
تم متديده حتى حزيران 2020 باكرثية 160 
فيام  ارسائيل،  هو  واحد  بلد  وعارض  بلدا، 
من ضمنها  التصويت  عن  بلدان   9 امتنعت 

الواليات املتحدة االمريكية.
نقطة الضعف الرئيسية يف تفويض "االونروا" 
فرض  ميكن  ال  اذ  الطوعي.  التمويل  يف  هي 
الوكالة  يجعل  ما  دولة،  اي  عىل  التمويل 

رهينة املساهامت الدولية.
الواليات  كانت  الفائت،  االول  كانون  حتى 
املانح االكرب للوكالة. وهي  املتحدة االمريكية 
بداية  يف  دوالر  مليون   360 دفع  تعهدت 
العام.  بعد ايام قليلة اتخذ الرئيس االمرييك 
السفارة  نقل  شأن  يف  قرارا  ترامب  دونالد 
االمريكية اىل القدس، وكان غاضبا جدا من رد 
بشكل  وقرر  عام،  بشكل  الفلسطينيني  فعل 
دوالر  مليون   60 مبلغ  الوكالة  منح  فجايئ 
يف  منها  مبالغ  رصف  منع  مشرتطا  فحسب، 
الواليات  تضعه  مل  لبنان وسوريا. وهو رشط 
املتحدة االمريكية سابقا. ثم عمد اىل تجميد 
املبلغ املتبقي تاركا اياه عرضة للنقاش، ليقرر 

اخريا حجب اية اموال اضافية لـ"االونروا" يف 
الحارض واملستقبل.

 يقول كوردوين ان التقارير املرسبة الواردة اىل 
بامتياز".  "القرار سيايس  ان  اىل  الوكالة تشري 
املتحدة  الواليات  الن  نأسف  "نحن  يضيف: 
االمريكية اتخذت قرار تجميد متويلها، ونحن 
املساهمة  يف  متاما  حرة  البلدان  بأن  نقبل 
ارغام  ميكننا  وال  عنها،  االمتناع  او  املالية 
عىل  سواها  وال  االمريكية  املتحدة  الواليات 
فيها  تم  التي  الطريقة  نرفض  لكننا  دعمنا، 
وصف وكالتنا بأن ال امل منها. لدينا تفويض 
من االمم املتحدة. وحتى انتهائه لدينا التزام 

متابعة تقديم خدماتنا".
هي  الراهنة  االزمة  ان  اىل  كوردوين  يشري 
تأسست  التي  "االونروا"  تاريخ  يف  االصعب 
عام 1949 وبدأت عملها الفعيل عام 1950. 
ويضيف شارحا: "عام 2015 نشأت مصاعب 
اىل  االطفال  الدخال  الكافية  املبالغ  اليجاد 
فيها  نعاين  التي  االوىل  املرة  لكنها  املدارس، 
الفائت،  االول  كانون  منذ  كبرية  ثغرة  من 
اليوم اىل 200 مليون دوالر  ونحن يف حاجة 
امرييك النهاء متطلبات الالجئني لهذه السنة. 
ان  اىل  تضاف  فريدة  مشكلة  انها  بالتايل 
من  للشكوك  عرضة  بات  "االونروا"  تفويض 
وهذا  وارسائيل  االمريكية  املتحدة  الواليات 

مختلف وجديد".
وقال: "قدمت االونروا خدمات عدة لالجئني 
الف   29 وقرابة  لبنان  يف  الفلسطينيني 
اخر  ويف  سوريا.  من  اتوا  فلسطيني  الجئ 
خدماتها  شملت    2017 لعام  االحصاءات 
الالجئني  من  معظمهم  شخص  االف   204
يتحدرون  منهم  البعض  لكن  الفلسطينيني. 
االم  تكون  ان  مبعنى  مختلطة،  عائالت  من 
فيتمتع  مثال،  اجنبي  من  ومتزوجة  الجئة 
الوكالة،  خدمات  من  االفادة  بحق  الزوج 
سيان  االمر  الجئ.  صفة  يحمل  ال  لكنه 
ان  ميكنها  ال  املرأة  الن  االوالد  اىل  بالنسبة 

تنقل صفة الالجئ".

دول غربية تنتظر الخليج لتدفع تعّهداتها
حّق عمل فلسطينيي لبنان بديل خدمات "األونروا"

ويؤكد كوردوين ان وقف خدمات "االونروا" 
الالجئني  نتائج كارثية عىل  لبنان "سريتب  يف 
سندهم  الوكالة  تشكل  الذين  الفلسطينيني 
قد  التي  املخاطر  ابرز  ويلخص  الوحيد". 
تنشأ كااليت: "38 الف طالب )بينهم 5 االف 
فلسطيني من سوريا( يصبحون يف الشارع اذ 
موزعة  مدرسة   66 نفقات  "االونروا"  تغطي 
وتغطي  ككل.  البلد  ارجاء  ويف  املخيامت  يف 
من  يستفيدون  الذين  املرىض  االف  نفقات 
خدمات تقدمها 27 عيادة. وتقدم مساعدة يف 
املستشفيات تصل اىل دفع بني 60 و90% من 
الفاتورة االستشفائية يف املستشفيات اللبنانية 
ويف العيادات. وسترتدى احوال 61 الف الجئ 
يعيشون تحت خط الفقر ويقبض كل شخص 
منهم 10 دوالرات شهريا كمساعدة، يضاف 
سوريا  من  فلسطيني  الجئ  الف   29 اليهم 
يفيدون ايضا من مساعدات "االونروا" )100 
اضافية  دوالرا  و27  للعائلة  شهريا  دوالر 
"االونروا"  خدمات  توقفت  حال  يف  للفرد(. 

ستنشأ ايضا مشاكل بيئية وصحية واجتامعية  
بجمع  الوكالة  تهتم  حيث  املخيامت،  داخل 
وضخ  الصحي،  الرصف  ومشاكل  النفايات، 
اىل  االيلة  املساكن  وترميم  املنازل،  اىل  املياه 
السقوط. تبلغ امليزانية اللبنانية 180 مليون 
دوالر سنويا. وهي توفر فرص عمل لـ3 االف 

يف  مؤسساتها  يف  يعملون  فلسطيني  الجئ 
يف  الوكالة  موظفي  عدد  ان  حني  يف  لبنان، 
فروعها )لبنان واالردن والضفة الغربية وغزة 
اكرب  وهي  موظف،  الف   30 يبلغ  وسوريا( 

جهة اممية للتوظيف". 
العام  املفوض  قام  ذلك،  "اىل  يضيف: 
لـ"االونروا" بيار كرينبول بجوالت عدة اخريا 
معلنا ان الوكالة ليست عبئا ماليا، بل منظمة 
تستثمر يف الناس وتعمل من اجل حقوقهم 
تقديم  اىل  الدويل  املجتمع  داعيا  وكرامتهم، 
املزيد من الدعم املايل لسد عجز 200 مليون 
الدرايس  العام  واستكامل  العام،  هذا  دوالر 
كرينبول  وزار  "االونروا".  وكالة  يف  الحايل 
مرص وحرض اجتامعا لجامعة الدول العربية، 
عباس.  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقصد 
اجتامع  يف  الفائت  ايلول   27 يف  شارك  كام 
"االونروا" عىل  متويل  الزمة  استثنايئ خصص 
هامش اعامل الجمعية العمومية الـ73 لالمم 

املتحدة يف نيويورك، والذي حرضه وزراء 

تغيير تعريف الالجئ
يقلص العدد من 5 ماليني 

الى 500 الف

االميركي  الرئيس 
منع الوكالة من تمويل 

لبنان وسوريا

مدير شؤون 
وكالة 

"االونروا" 
كالوديو 
كوردوين.
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خدمات  من  املستفيدة  الدول  خارجية 
"االونروا" ومنها لبنان والدول املانحة، وترأسه 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريس". 
ايجابية،  التحركات  هذه  ان  كوردوين  يعترب 
"واالونروا" ترحب بالدعم السيايس "عىل امل 

ان تتم ترجمته اىل دعم مايل لسد عجز هذه 
قوية،  مبيزانية  الجديد  العام  وبدء  السنة، 
فال يكون لدينا قلق شهري عام ستؤول اليه 

االحوال يف الشهر املقبل".
وهو يصف االجتامع يف جامعة الدول العربية 

اللبناين، يقول مدير شؤون "االونروا"  كالوديو  العام  حول تنسيق "االونروا" مع االمن 
لدينا  لكن  اللبنانية،   - الفلسطينية  الحوار  لجنة  يف  يتمثل  الرئييس  "محاورنا  كوردوين: 
تنسيقا جيدا مع كل املؤسسات، ولدينا عالقات جيدة مع املدير العام لالمن العام اللواء 
عباس ابراهيم، ونعقد اجتامعات متواصلة معه ملناقشة شؤون الالجئني وخصوصا اوضاع 
وتصاريح  االقامات  مناقشات مهمة جدا حول  ولدينا  الفلسطينيني من سوريا.  الالجئني 

الدخول ومثة تعاون ايجايب دائم".
يضيف: "منذ بدء عميل يف لبنان، اي منذ قرابة عام ونصف عام، تم خفض رسوم معينة 
او الغاؤها من االمن العام، ما سهل حياة الفلسطينيني عموما واولئك القادمني من سوريا 

بشكل خاص".

التنسيق مع االمن العام

بعد  توجد  ال  لكن  قوي،  دعم  اىل  ادى  بانه 
مؤرشات محددة ملساهامت مالية.

ويكشف ان الوكالة حصلت عىل دعم ملوقفها 
جديدة  وبلدان  واملانيا  االورويب  االتحاد  من 
اللتان  واندونيسيا  ماليزيا  منها  آسيا،  من 
انضمتا اىل اليابان وكوريا الجنوبية،  يف حني 
قررت الصني  زيادة مساهمتها وكذلك تركيا.

الن  الدعم،  يزيدوا  مل  "االوروبيون  ويقول: 
معرفة  تريد  الدول  املالية.  دورته  بلد  لكل 
البلدان  عىل  توزيعها  وكيفية  مدخراتها 
واملنظامت، ويرتدد كل بلد يف اضافة مبالغ 
انسحاب  بعد  االغىل  الفاتورة  يدفع  ال  يك 
التمويل،  من  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الدول  ستدفع  كم  تنتظر  الدول  وبعض 

لتقرر".  الخليجية 
مثة سؤال يطرح: هل من املمكن ان تتعرض 
الدول الخليجية االساسية املمولة )السعودية 
100 مليون دوالر، االمارات العربية املتحدة 
دوالر(  مليون   50 قطر  دوالر،  مليون   50

يف  االستمرار  من  متنعها  امريكية  لضغوط 
التمويل؟

يقول كوردوين: "ليست لدينا  معلومات عن 
االمريكية،  للضغوط  تخضع  البلدان  هذه  ان 
اكدت  العربية  الدول  جامعة  اجتامع  ويف 
انها ستدعمنا عمليا  السعودية  ومنها  الدول 
وللسنة  السنة  لهذه  اسهاماتها  وستدفع 

املقبلة".
فور  "االونروا"  ستقوم  البديلة  الحلول  يف 
تشكيل الحكومة الجديدة يف لبنان باتصاالت 
العادة  اللبنانية  االحزاب  مع  سياسية 
الالجئني  الوضاع  املوحدة  "الرؤية  احياء 
الفلسطينيني يف لبنان"، والتي اصدرتها لجنة 

الحوار اللبنانية - الفلسطينية عام 2017.
وقعت  لبنانية  احزاب   7 ان  الخلفية  يف 
باستثناء   - املشرتكة  الرؤية  هذه  عىل 
تويص  وهي   - تحفظ  الذي  الكتائب  حزب 
لالجئني  وتسهيله  العمل  حق  حظر  برفع 
ظروف  تحسني  توصياتها  من  الفلسطينيني. 

عىل  القيود  وتخفيف  املخيامت،  يف  العيش 
حق العمل لالجئني وحق تشكيل جمعيات. 
وكلها نقاط تخفف وطأة املصاعب عىل حياة 

الالجئ.
بعد  العمل  حق  عن  الكالم  وينتعش 
كوردوين  بحسب  املالية  "االونروا"  ازمة 
هذا  اهمية  عىل  ركزنا  "طاملا  يقول:   الذي 

حق  عىل  الفلسطينيني  فحصول  املوضوع. 
"االونروا"،  عىل  اتكالهم  من  يخفف  العمل 
االكرث  مساعدة  الدويل  للمجتمع  ويتيح 
نزمع  ما  وهذا  منهم.  وفقرا  هشاشة 
وسنطرحه  اللبنانية،  االحزاب  مع  مناقشته 
تطبيق  اىل  للتوصل  الجديدة  الحكومة  عىل 
ما تم االتفاق عليه يف هذه الرؤية الجديدة 

للعمل". 
ويلفت: "ال يعترب هذا االمر توطينا، وانا اكرر 
البؤس  يف  العيش  عليهم  ليس  انه  لالجئني 
موجود  العودة  حق  العودة.  حق  لحامية 
فلسطينيني، حتى  النهم موجودون كالجئني 
لو اختفت "االونروا". لو كان الالجئ غنيا يف 
يخرس حق  لن  فانه  لبنان  يف  فقريا  او  كندا 
العودة اىل بالده. لكن مبا ان الحل السيايس 
يعيش  ان  انسان  اي  حق  فمن  متأخر 
يعني  وهذا  االخرون،  يفعل  كام  بكرامة 
التمتع بحق العمل وحق التملك، وهو امر 

اخر سنثريه الحقا".

كوردوني: ازمة "االونروا" 
االصعب منذ عام 1949

سنطرح منح حق
العمل في لبنان بعد 

الحكومة تشكيل 

29 الف الجئ فلسطيني من سوريا يفيدون من "االونروا" يف لبنان.38 الف طالب يف 66 مدرسة قد يصبحون يف الشارع.


