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 تحت رحمة واشنطن "االونروا"

 في خدمة اسرائيل: الحياد اميركا والوكالةبين  "طارااتفاق "

لى غزة المواجهة مع االحتالل مفتوحة. فشل االحتالل في القضاء على المقاومة وتدمير من لبنان إ
سكرية لم يعد لة العالعدو أن استخدام اآل يقنو القاسم المشترك بين الجبهتين. أقدراتها العسكرية ه
بيروت والقطاع،  صال على المقاومة فيفعيل الضغوط االقتصادية القائمة ألى تيجدي نفعا، فانتقل إ

ة كتلك التي سرع من القوة النارين هذا السالح قد يكون أشد فتكا وتظهر نتائجه  بشكل أظنا منه أ
 لى تهميش صورة الكيان. أيار الماضي، ولم تؤّد إال إاستخدمها في حربه األخيرة على غزة في 

سطوري للشعب المقاومة في معركةٍ سيف القدس األخيرة، والصمود األشغل النصر الذي حققته   
طن وجميع عواصم القرار التي تضع أمن إسرائيل الفلسطيني القادة العسكريين في تل ابيب وواشن

المدافع حتى انطلقت سلسلة من المبادرات االسرائيلية صوات ي اعتبار.  فما أن توقفت أفوق أ
ا هي في الواقع، تخفي وراءها هدف التخلص واالميركية والمشاريع المغّلفة باطار انساني،  فيم

يل، فضال عن سرائمن المقاومة أو على األقل تقليص التهديد الذي أضحت تشكله على وجود إ
 .راضي المحتلة خصوصاتطويع بيئتها في  األ

 
 مركة "االونروا": توقيع  "اتفاق اطار" بين وزارة الخارجية والوكالةأـــ  
ميركية، فبتنا تارة نسمع عن وبناء على ذلك، تعددت الطروحات والمقترحات االسرائيلية واال  

 من مقابل االقتصاد"، ومرة عن "تنمية غزةمن مقابل هدنة طويلة األمد مع اسرائيل"، وطورا "األ"األ
في  خرها ما صار يعرف ب "اتفاق االطار" الذي جرى توقيعهوتطويرها" لتكون مدينة عصرية، وآ

والذي اعادت بموجبه   ،ركيةياألمووزارة الخارجية  "االونروا" وكالة غوث وتشغيل الالجئينبين  15
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لكن وفق اجندة سياسية جديدة فرضتها على  ألنشطة ومشاريع "األونروا" يركياألمالدعم  واشنطن
 "االونروا". 

 واشنطن: الوكالة بحاجة إلصالحات
وهو ما عبر  ،وطريقة عملها ة الوكالةعادة النظر بسياسإلى إ مهدت واشنطن لالتفاق، بالدعوة    

إصالحات إدارة بايدن ستسعى إلى "إن  الذي قال وزير خارجية الواليات المتحدة أنتوني بلينكنعنه 
المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس أنه تم تخصيص  اوضحنروا"، فيما االو في "

المساعدات بما يتسق تمامًا مع القانون األميركي، بعد الحصول على ضمانات سارية بعدم وقوع 
 األموال في أيدي المسلحين، ال سيما في قطاع غزة الذي تحكمه "حركة حماس".

بعاده الفائقة الخطورة على القضية ق وبنوده، وشرح أالبدء باستعراض مضمون هذا االتفا لكن قبل
ين الرئيسيين في تمويلها، إضافة الفلسطينية، ال بد من الحديث عن عمل والوكالة ومعرفة المساهم

لى السؤال عن العالقة بين "االونروا" واميركا، وسر الدخول االميركي على ملف االونروا بشكل إ
 لم نعهده من قبل، والذي  سنبدأ بحله. 

 موالها لألونروافتح حنفية أعادة أميركا وإ ــ  
 الرئيسفتحت واشنطن "حنفية" االموال لألونروا من جديد، بعدما كان  نيسان الماضي 8في فجأة، 

أعلنت الواليات ة، و وكالالوقف التمويل كلًيا عن  ،2018آب  31في  ، قرردونالد ترامب األميركي
مليون دوالر )نحو مئتي مليون  235 حوالي تبلغ تها للفلسطينيين التي مساعد "استئناف، المتحدة
 يورو(.

 150الواليات المتحدة ستدعم مجددًا األونروا بمساهمة قدرها "إن  قالت إدارة الرئيس جو بايدن،
مليون دوالر كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة  75مليون دوالر. كما ستقدم الواليات المتحدة 

 ."ماليين دوالر لجهود بناء السالم 10وقطاع غزة والغربية 
 ــ الجمعيات االميركية  وضخ االموال لألونروا
ميركية، فهناك ، لم يقتصر على الحكومة األاإعادة تدفق المال االميركي الى خزائن األونرو 

للمساعدة منظمة ميرسي األمريكية جمعيات اميركية، دخلت على خط المساعدة للوكالة، ومنها 

https://www.aljazeera.net/icons/politicians/2015/8/26/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
https://www.aljazeera.net/icons/politicians/2015/8/26/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
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 نتقضي بتزويد تداخالت صحية وتربوية حرجة لالجئي " التي وقعت اتفاقية مع االونروا،والتنمية
تعد هذه هي الجولة الثالثة من الدعم التمويلي "األونروا،  ل اوفقو  .الذين يعيشون في قطاع غزة

، األمر الذي للوكالةالتابع  مكفوفينركية إلى مركز إعادة تأهيل اليالمقدم من منظمة ميرسي األم
 ."يوفر دعما ال يقدر بثمن للخدمات الحيوية التي يقدمها المركز

 ــ  اميركا المساهم االكبر لألونروا
همية الخطوة االميركية )اي اعادة ضخ االموال( بالنسبة للوكالة، لنستعين بلغة االرقام. ولمعرفة أ 

حيث  واشنطن واالتحاد األوروبي، كل من تمويلها علىفي  الوكالة كمؤسسة أمميةعمليا، تعتمد 
من  بالمائة )فقط(،المتبقية 3 تأتي نسبةفيما  بالمائة، 97 تبلغ نسبة المبالغ التي يقدمونها حوالي 

 وكالة في الشرق االدنى "االونروا" عدنان أبولل  االعالمي المستشار الرقم نقله .الدول العربية
 .(حسنة

  اخرى دوال، فيما خفضت من موازنة األونروا بالمائة 40حوالي  لوحده، ركييالدعم األميمثل  
. لكن بعد األزمة االقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا السيما بالمقابل مساعداتها، 

مهال، ما الغاية من هذا الكرم االميركي، وهل  تحولت اميركيا الى جمعية خيرية انسانية؟؟؟؟ 
 لنكتشف الجواب معا.

المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب  تالتدقيق في كيفية تعاطي بايدن مع السياسات والقراراعند 
خالل واليته خصوصا فيما يتعلق بإسرائيل وامنها، نجد ان االدارة الحالية قد ابقت على معظمها 
 )العقوبات على محور المقاومة ـ الملف النووي ــ الوجود العسكري في سوريا وغيرها(، غير ان

التمويل الملفت  في االمر، انه في قضية االونروا تحديدا، نقضت قرار ترامب،  واستأنف بايدن 
بالمبادئ  االطار الذي يلزم الوكالة،اتفاق ب ُأرفقلم يعد من دون شروط، بل  ، لكنوالدعم اإلضافي

  .اإلنسانية لألمم المتحدة وعلى رأسها الحياد إلى جانب بنود أخرى 
  "اتفاق االطار"ــ   مضمون 
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التفاصيل، وجود "شروط خطيرة"، تفرضها واشنطن على لى مضمون االتفاق. تظهر واآلن، لنعد إ
الوكالة مقابل استعادة التمويل، وهو ما يأتي ضمن سعي واشنطن "لتصفية الوكالة، وإنهاء ملف 

 الالجئين".
يشترط  اذ .تفاصيل عمل األونرواركا بكل يتضمن االتفاق اشتراطات سياسية تفتح مجااًل لتدخل أم

االتفاق تقديم تقارير مالية وأمنية كل ربع سنة، لالطالع على كل تفاصيل عمل الوكالة، من أين 
أي معرفة قنوات اإلنفاق والتمويل بحجة االستقرار المالي المستدام،  ،تأتيها األموال وأين تذهب

الجئ فلسطيني ينتمي إلى الفصائل وصواًل إلى تجفيف خدمات األونروا المختلفة على كل 
الفلسطينية، أو أي الجئ فلسطيني تلقى أي تدريب عسكري أو شارك في أحد الفصائل أو اعُتقل 

 .سابقًا، أو تلقى تدريبات في جيش التحرير الفلسطيني المتواجد على األراضي السورية
 2021سياسّية للسنتين التقويميتين  التالي: تشّكل هذه االتفاقّية التزاماتك مقدّمة االتفاقّيةجاءت  

، وتعتزم الواليات المتحدة و"األونروا" العمل مًعا لتقديم الخدمات بكفاءة، وتستخدم الوكالة 2022
 :إطاًرا لحياد مرافقها وموظفيها

الموظفين والعاملين بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن استخدام وسائل التواصل  ــ (أ)
 .االجتماعي

 .مرافق "األونروا"  (ب)
 .)ج( أصول "األونروا" 
 )د( الجوانب األخرى لعمليات "األونروا" مثل المانحين والشركاء. 
 ــــ "اإلرهاب والحيادّية" 
ركّية ومعها صنيعتها "إسرائيل" تصفان النضال الوطني الفلسطيني ياإلدارة األمن تبين االتفاقية أ 

أّن واشنطن لن تقّدم أي مساهماٍت مالّية إلى "األونروا" إال وتنص ايضا على  برّمته بـ"اإلرهاب"، 
إذا اتخذت هذه األخيرة "تدابير" تضمن عدم وصول أي جزء من هذه األموال ألي الجئ تصّنفه 
هي أو "إسرائيل" بأّنه ُيمارس عماًل "إرهابيًا"، وهذا قّمة االبتزاز، إذ ُيفّسر مصطلح "اإلرهاب" وفق 

 اء الممّول.أهو 
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على التزام "األونروا" باإلبالغ عن أي انتهاكاٍت جسيمة  ، يؤكدااالتفاق أيًضا ليس هذا فحسب، إذ
للحياد مع الواليات المتحدة في الوقت المناسب وُمعالجة أي انتهاكات من هذا القبيل بما يتماشى 
مع متطلبات إطار الحياد الخاص بها، وتحسين قدرة الوكالة على مراجعة الكتب المدرسية المحلية 

الجودة التي تستخدمها لتحديد واتخاذ التدابير لمعالجة أي محتوى يتعارض  والمواد التعليمّية لضمان
  مع مبادئ األمم المتحدة في المواد التعليمّية.

 ــ "االونروا" واالستجابة لإلمالءات االميركية 
المفوض العام لـ االونروا، استجابت سريعا لإلمالءات االميركية، وتمت ترجمتها برسالة وجهها   

 ،  لم تخلو سطورها من التهديد والوعيد، وقد جاء فيها:موظفي الوكالة الىا" فيليب الزاريني، "أونرو 
الوكالة في تحققها من أسماء جميع المستفيدين من الدفعات المالية، بما يشمل  تإجراءا“أن 

الموظفين والمتعاقدين الخارجيين والمستفيدين، مقابل قائمة العقوبات الموحدة لألمم المتحدة، تجري 
مرتين في السنة بما يتماشى مع ممارسات األمم المتحدة، وهي إجراءات موحدة وممارسات قائمة 

 ."قت طويلمنذ و 
التقيد بقواعد الوكالة وأنظمتها  من خالل دعوتهم الى موظفي األونروانكر الزاريني على "أ

في اميركا واوروبا( بذريعة ما  همبادئ الحرية الشخصية )التي ينادي بها هو ومرؤوسي وسياساتها،
وهذا ينطبق على جميع االتصاالت التي يقوم بها  والذي إطار الحيادية الخاص بالوكالة،" اسماه

 ". الموظفون على وسائل التواصل االجتماعي، وهم مطالبون باحترام اإلطار الناظم لمؤسستهم
 سالح الطرد بحق موظفين "االونروا" واشهار ـــ الزاريني  
يلتزم القوانين شهاره سالح الطرد بوجه من ال الزاريني ذهب إلى أبعد من ذلك،  من خالل إ  

حيثما يتبين أن أفرادًا من الموظفين قد انخرطوا في سلوك ال يتوافق مع التزام " الجديدة، إذ قال
مثل التحريض على العنف أو شغل منصب سياسي رسمي، على  –الوكالة بالمبادئ اإلنسانية 

القانونية الواجبة،  تتخذ الوكالة إجراءات إدارية أو تأديبية مع اتباع اإلجراءات -سبيل المثال 
 ".واتفاق اإلطار المعني هنا ال يغير أي شيء في هذا الصدد، بحسب قوله
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الجديدة  اوتأكيده االلتزام بقواعد األونرو  لوالياتل تقديم اوراق اعتماده في رسالته الزاريينيولم ينسى  
عدم االنحياز إلى أي طرف في أعمال  وفي مقدمتها " التي تمت صياغتها في المطابخ االميركية،

ينبع من  أيديولوجي الالقتال أو الدخول في خالفات ذات طابع سياسي، أو عنصري أو ديني أو 
 ."المانحين

القواعد الجديدة،  موقعها اإللكتروني ولتخفيف من النقمة الشعبية، بررت الوكالة  ومن على  
التقليدية التي من خاللها تضع واشنطن والوكاالت الدولية أطر عمل التعاون هي اآللية "أن  معتبرة

أهدافًا وأولويات مشتركة، وأن هذا االتفاق يؤكد التزام الطرفين بالمبادئ اإلنسانية لألمم المتحدة، 
 ."بما في ذلك الحياد

 
 ــ الوكالة تحت رحمة واشنطن

في الوقت الحالي من  ونها ، كالواليات المتحدةعمليا، وببساطة، اصحبت الوكالة تحت رحمة  
وتبعًا لذلك بدأت لألونروا.  استأنفت دعمها الكبير الماليما المتبرعين للوكالة الدولية، بعد أهم

التي اعطت  وصول التبرعات من أميركا مع، األمور المالية للوكالة الدولية تسير بشكل جيد 
 .لضخ االموال في ميزانية االونروا دول عدةبدورها الضوء االخضر ل

لكن السؤال هنا، هل ستفتح الخطوة االميركية الباب امام دول اخرى لتحذو حذوها؟ وماذا عن  
 دور "االونروا"؟ وهل بدأت تنفيذ امالءات واشنطن؟ 

 مع اوروبا مماثل ــ مساعي التفاق اطار 
انت بمثابة راكب في القطار االميركي. فال التي يتملكها العجّز، على الدوام ك بالنسبة ألوروبا، 

وروبية لتوقيع اتفاق مماثل مساعي أعجب ان تحذو حذو السيّد االميركي، حيث  توجد االن 
من األسماء المستفيدة من المساعدات، ويضع شروًطا وقيوًدا عليها إلى جانب فرض قيود يحد ّ 

 في الوكالة".مماثلة على الموظفين 
 االتفاق ــ االونروا وتنفيذ
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التي ُاتبعت لنكتشف السياسية الجديدة لألونروا، و اآلن، وبعد شرح ماهية االتفاق وإظهار أخطاره،   
راضي الفلسطينية خالل الفترة ات، شرعت الوكالة بتنفيذها في األجراءبعدد من الخطوات واإل

 القصيرة الماضية،  تحت عنوان التقيد باالتفاق. 
حول استخدامهم  معهم اتشدّد األونرو من  داخل، هذه االياميشكو موظفو الوكالة في ال

 ".حق العودة"و "الالجئين"مصطلحات وطنية، ومرتبطة بقضيتي 
 ــ حظر استخدام بعض اآليات القرآنية 
من تلك المصطلحات، التي ُيحظر استخدامها في المواد التعليمية اإللكترونية، التي يعدها و 

كـالقدس، ويافا، وحيفا،  1948، أسماء المدن الفلسطينية الُمحتّلة منذ عام " االونروا"معلمو 
أو تصف  "الجهاد"وعكا، فضال عن حظر استخدام بعض اآليات القرآنية التي تنّص على 

استبدال سؤال حسابي حول المسافة التي تبعد  والوكالة منهم طلبت  وفي مكان اخر  ".المنافقين"
 ".( عن القدس، بالمسافة بين مديني غزة وخانيونسمدينة حيفا )شمال فيها

 لى  جعل الموظف وحتى المواطن الفلسطيني، يتبنى مصطلحاألدهى، أن األونروا، تسعى  إ 
أمر واقع، وبالتالي محو قضياهم القومية من ذاكرتهم الوطنية، حيث  الحياد ليصبح مع الزمن 

الالجئ الفلسطيني، والقضية الفلسطينية، وحق العودة، "ُتصّنف المواضيع التي تخص كل من 
وارتقاءها  )اي الحياد( ، من هنا جاء التركيز على هذه العبارةتمّس الحيادية"على أنها مواضيع 

 تجاهله.  على الموظفين الى منزلة القانون الذي يحظر
فحسب، فاإلجراءات التنفيذية لقواعد  الوكالة )االميركية ــ االسرائيلية( بغلت حد الغلو، ليس هذا  

هناك درس في كتاب للصف الثالث في المرحلة االبتدائية، اسمه )حيفا والنورس(، وحيفا إذ ان 
  ".ونروا إقصاء هذا الدرس من المواد اإلثرائية، لوجود اسم حيفااالهنا اسم فتاة، طلبت 

  الموظفين عن العمل بعض ايقافــ 
عددا من موظفيها عن العمل، يقاف فيذ تهديداتها إذ عمدت الوكالة إلى إلم تتأخر االونروا في تن  

مؤقتا، حتى انتهاء تحقيقاتها فيما يتعلق بتقرير رفعته منظمة رقابية دولية، واتهمهم باختراق 
ُيعقل أن توقف الوكالة أحد الموظفين عن العمل ألّنه فقط  وهنا يطرح السؤال نفسه هل .الحيادية
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يتحّدث عن األديب الفلسطيني الشهيد غّسان كنفاني عبر صفحته الشخصّية في موقع "فيسبوك"، 
وآخر ألّنه فقط يتحّدث في أمور السياسة، وثالث وهو مدير مدرسة بالضفة ألّنه يتحّدث عن دعم 

 ؟؟؟لة العدوان الُمستمر على كامل األراضي الفلسطينّيةفي وجه آ الشعب الفلسطيني صمود 
  
  مندوب اسرائيل في االمم المتحدة  والمطالبة بفصل المخالفين لالتفاقـــ 
تى ف في عمل المنظمات االممية، حيث أن ال مكان للصدلتاريخ مليء بالعبر، فهو عّلمنا أن اوأل

طلب مندوب إسرائيل، لدى األمم المتحدة جلعاد أردان، من أمين "االتفاق االطار" بالتزامن مع 
وكالة بزعم أنهم محرضون على العام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فصل عدد من موظفي 

 ".اإلرهاب ومعادون للسامية
ه في رسالة بعثها المندوب اإلسرائيلي إلى األمين العام لألمم المتحدة، الثالثاء، إنعى ادّ أردان، 

، "مراقبة األمم المتحدة"استند في رسالته إلى تقرير نشرته منظمة حقوقية مستقلة مقرها جنيف تدعى 
انتهكوا من خالل حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل  الوكالة بعض موظفي "زعمت أن 

عنصرية وقيمها المعلنة المتمثلة في عدم التسامح مع ال ،االجتماعي قواعد الوكالة األممية الخاصة
 ".والتمييز أو معاداة السامية

  ؟من االتفاق والقانون الدولي  عن الموقف الفلسطيني لكن ماذا
هلية والمدنية الفصائل الفلسطينية والجمعيات األرض الواقع، وحّد االتفاق جميع القوى و على أ 

بالرفض المطلق الذي والحقوقية على اختالف مشاربها وتوجهاتها السياسية والعقائدية، حيث قوبل 
ظهر من خالل المواقف والبيانات االستنكار والشجب والوقفات االحتجاجية واالعتصامات 

االتفاق يتناقض مع التفويض " والمذكرات الموجهة االمم المتحدة،  والتي تؤكد بمجملها على ان
 ".وكالة، وكذلك مع القانون الدوليالممنوح من األمم المتحدة لل

شروط التمويل غير المقبولة، النعكاساتها يضا، من ات الشعبية والسياسية حذرت أهذه األصو   
". ومن إدارة األونروا من التعاطي مع هذه الشروطونبهت كذلك الخطيرة على قضية الالجئين، 

 ان تنظم العديد من الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات الشعبية إلسقاط هذا االتفاق.  ايضا، المقرر
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 للقرارات االمميةــ االتفاق مخالف  
كونه   ،على عدم قانونية وشرعية االتفاق خير يؤكدمستوى القانوني الدولي،  فهذا األما على أ

المنشأ  يشّكل انتهاكًا واضحًا وصارخًا القانون الدولي ولميثاق األمم المتحدة ولقرار الجمعية العامة
يلزم الوكالة بالتشاور مع الحكومة المختصة في كل القرار حيث ان م، 1949لسنة  302للوكالة 

لى ذلك فإن المادة الخامسة . إضافة إبلد مضيف، تجاه المشاريع التي تنفذها لصالح الالجئين.
وعليه ال يمكن ألي دولة  "،عمل الوكالة في تقديم المساعدة"تشدد على ضرورة  من القرار ذاته،

  .د القانونّية أو تجاوزهاااللتفاف على القرار عبر إلغاء القواع
 
 ةـــــالصــــالخ 
ركّية يأسوأ صور االبتزاز السياسي والمالي من ِقبل اإلدارة األم ،تشكل اتفاقية اإلطارفي الختام،   

تحولها الحالّية، إدارة بايدن، حيث يتبّين من خالل االتفاقية أّن واشنطن تفرض على "األونروا" قيوًدا 
رهينة الموقف األمريكي في صياغة برامجها وسياساتها، وتجعلها تحت ضغٍط دائم وتخّوف  الى

ات األبيض ومن قطع التمويل من جديد، إذا لم تتوافق سياسات "األونروا" مع رغب مستمر إزاء
 خلفه "إسرائيل".

االتفاق فيه تجاوز لحقيقة أن اإلسهامات المالية للدول المانحة هي تبرعات طوعية غير مشروطة، ف
خصوصًا أنها إحدى منظمات األمم المتحدة التي تخضع لألنظمة والمواثيق الداخلية لها، وبالتالي 

قة على شروط أي اتفاق من شأنه التحكم ليست ملزمة سوى باحترام تلك األنظمة من دون المواف
 في عملها وأنظمتها الداخلية.

، وعلى الخدمات التي تقدمها "االونروا"سلبية على طبيعة عمل  ثاراأكثر من ذلك، يترك االتفاق آ  
لالجئين الفلسطينيين، وتحديدًا في قطاع غزة، إذ في حال عملت الوكالة ببند قطع المساعدات عن 

من الالجئين  ،في المئة 25فإن التوقعات تشير إلى وقفها عن  ،للفصائل الفلسطينيةالذين ينتمون 
الذين يتلقون معونات منها، إذ من المعروف أن لسكان القطاع انتماء سياسيًا أو مناصرة لألحزاب 
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لواليات إلى االعتقاد بأن هذا االتفاق يجعل الوكالة األممية أسيرة ل الوكالة العاملة، مما دفع بمراقبي 
  المتحدة.

" بتقديم معلومات عن موظفيها والالجئين الذين تقدم لهم المساعدات يمنح واشنطن االونروا فإلزام 
فرض شروط عليها، وهذا أمر مرفوض بالنسبة للفلسطينيين كونها مؤسسة تتبع لألمم المتحدة 

 وليس إلدارة الرئيس األميركي جو بايدن.
يمتد إلى مراجعة الكتب المدرسية ل طار العادي،االتفاق نجد أنه يخرج عن اإللى بنود وإذا ما نظرنا إ

إما شطب جزء كبير من المناهج أو  الوكالة د خطر، ففي هذه الحالة يكون أمامالمحلية، وهذا بن
تأليف مساقات دراسية جديدة تنسجم مع الرغبة األميركية واإلسرائيلية، كون هذه األطراف ترى 

 تحرض على العنف ضد إسرائيل وتنفي أحقيتها في األرض. فلسطينيةمناهج وزارة التعليم ال أن
 وهذه سابقة في المعاهدات واالتفاقات الدولية لم تعهدها الدول من قبل.
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