
 



 مقدمة:
 عما صرح به ا  اعتذار  "فيليب الزاريني"المفوض العام لألونروا إصدار رغم 

 ا  ، ال زال شمالي قابع"ماتياس شمالي" مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة
لم يحدث  ئا  كما أن شي ،في منصبه على صدور الفلسطينيين وكأنه قدرهم

إلزالة االثر الخطير لتصريحاته على حقوق الضحايا الفلسطينيين الذين 
نالت منهم جرائم اآللة العسكرية الصهيونية في عدوانها األخير على قطاع 

 . 0202خالل أيار/ مايو غزة 
أنا لست خبير ا : “اإلسرائيلية( 20)وكان شمالي، قد صرّح، للقناة 

قصف الجيش عسكري ا ولكن من وجهة نظري هناك دقة عالية في 
لم تقصف “أن إسرائيل  الماضية ، مضيفا   22اإلسرائيلي خالل األيام الـ 

 ”.أهدافا مدنية إال ببعض االستثناءات

فيليب "على لسان مفوضها العام  "أونروا"تقدمت به  الذي التصريح
المتمثلة بتصريحات شمالي، من جوانب المشكلة  ا  لم يعالج أي "الزاريني
و صفة لشمالي للتقرير بشأن ألحقيقة عدم وجود صالحية ر فلم يش

ثيلها العدوان وجرائم الحرب، كما أنه لم ينزع عنه أو عن تصريحاته صفة تم
 .بقاء على شمالي بمنصبه حتى اللحظةلوكالة الغوث، ناهيك عن اإل



زعم فيه أن أما شمالي فاكتفى بتصريح جديد عبر تغريدة على موقع تويتر 
وأشار إلى  ،خالل المقابلة مع القناة اإلسرائيلية قد تم تحريفها تصريحاته

أساءت وألحقت األذى بأولئك الذين قُتل وُجرح أحد أفراد "أن تصريحاته 
أسفه جراء ذلك، دون أن  ، مبديا  "عائالتهم خالل الحرب التي انتهت للتو

رار يقر بالمغالطات التي وردت فيها، أو يستعد لتحمل مسؤوليته عن األض
 .لها التي لحقت بالحقيقة و بالضحايا تبعا  

 00إلى  22العدوان الصهيوني على القطاع، خالل الفترة من  وأسفر
 93، وطفال   66، بينهم فلسطينيا   022عن استشهاد  0202أيار/ مايو 
بجروح  2391، فيما أدت إلى إصابة أكثر من ُمسّنا   21سيدة، و

 .شديدة الخطورةبُصنفت  32مختلفة، منها 

، اوز سقف التنديد بهذه التصريحاتردود الفعل الفلسطينية لم تتج
ماتياس ـ"عادة التأكيد على اتهامات سابقة لإو  قالة شمالي،إوالمطالبة ب

عيد أضد الفلسطينيين، مغفلة أن شمالي للصهاينة  ا  بكونه منحاز  "شمالي
وفي ثالث مناطق مختلفة من بين  ،تعينه في ثالث مناسبات مختلفة

، أو األخذ بعين االعتبار طبيعة التحوالت الجارية "رواون"أليات مناطق عم
 .في العالقة بين الفلسطينيين وكبرى المؤسسات الدولية المعنية بوضعهم



 اإلصرار على ماتياس شمالي: اوال  
على إلزام الفلسطينيين "أونروا" وكالة  تصر إدارة 0222 بريلإ نيسان/منذ 

في الوكالة  ملياتلع ا  فمنذ تعيينه مدير  ،"ماتياس شمالي"بتجرع سياسات 
ما  األزمات التي اعتاد اصطناعها لالجئين، والتي دائما   لبنان، لم تنته

يتماشى  ، على نحوجه لتقليص خدمات المؤسسة الدوليةتماثلت مع التو 
باتجاه  "أونروا" سرائيلية الراغبة بتقليص خدماتونية واإلمع الرؤية الصهي

 .لشؤون الالجئين العلياتفكيكها ودمجها في المفوضية 
حاّدة وتراجع كبير في الخدمات لم توقفه االحتجاجات الشعبية  تقليصات

ة اللبنانية والذي أو التوافق الذي تم برعاية الدولالتي امتدت لشهور، 
ي أالالجئين و ممثلين فلسطينيين في رادة ومشاركة إاحترام بيقضي 

أتبع ذلك بمزيد من فبشأنهم في لبنان،  "أونروا" جراءات ستتخذهاإ
وظيفة، وتحويل  2122التقليصات في قطاعْي الصحة والتعليم وإلغاء 

 ."بطاقة صراف آلي"المساعدات العينية إلى 

عاما  شمالي مديرا   وكالة "أونروا" ، عينت 0226في آب/ أغسطس  
منع بقليم سوريا، اال أن الرفض القطعي من الحكومة السورية إلديها في 



في "أونروا"  نقله لمنصب مدير عام عمليات، تسبب بتمام هذا التعيينإ
 الوكالة بعرض الحائط من قبل ا  قطاع غزة بعد أقل من شهرين، ما مثل ضرب

بفرض وجود هذا الموظف، رغم   ، إذ تمسكتالالجئين موقف  دارتها إو 
وقواهم السياسية والدول لألزمات مع الالجئين ومجتمعهم  ا  كونه مصدر 

 .المضيفة

على مستوى  في غزة أفضل حاال   "ماتياس شماليإدارة "لم تكن فترة 
الممارسة من فترته في لبنان، فقد أنفذ سياسات التقليصات في كافة 

على حقوق  ا  في غزة، و شن هجمة ضروس "أونروا"قطاعات عمل 
مة الصحية المرتبطة بفيروس  ما فاقم المعاناة في ذروة األز مالالجئين، 

طاع غزة خالل في ق أذرع الوكالة دارته لعملإناهيك عن سوء ، 23 كوفيد
 .األزمة

بما يخدم العدوان ويغطي جرائم الحرب ال يمكن  تصريح شمالي سياسيا  
هما يوائم دارية، فكالحى الذي اتخذه في الجوانب اإلالمنفصله عن 

، "أونروا" اإلسرائيلية، وفي مقدمتها تفكيك السياسة والرغبة والتوجهات
وكالة األمم  الوحيد في" المتصهين"ولكن المؤكد أن شمالي لم يكن 



 ففي جسم المؤسسة دائما   ،غاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيينالمتحدة إل
ما كان هناك جناح من المتصهينين، كما أن هناك من هو مستعد للمضي 

والتي تصب بذات اتجاه الرغبات مريكية مالءات االدارة األإنفاذ إفي  قدما  
 .سرائيليةاإل

 "أونروا"سياق لصهينة : ثانيا  
في  من اآلن لم تكن الوكالة الدولية في وضع أقوى "أونروا" تأسيس منذ

المسؤولين عن ألعدائهم  ا  ضعف وأكثر رضوخأمواجهة الفلسطينيين، و 
أن وكالة الغوث تخدمهم، المفترض  نيينالالجئين الفلسطيمأساة تهجير 

بفعل  يضا  أفحسب، ولكن  ذلك ليس بفعل معادالت القوة المختلة دوليا  
ضد  "أونروا" ء من المسؤولين والمدراء فياالنحياز المسبق لدى جز 

لك االستعداد لدى شريحة أوسع من الالجئين وقضيتهم، يفاقم من ذ
قطاب األمم المتحدة لالنصياع لالدارة األمريكية والقوى المهيمنة وإنفاذ أ

دونالد "دارة إتعليمات، وهو ما تفاقم منذ وصول ما يصدر عنها من 
 . للحكم في الواليات المتحدة "ترامب

دارة الهادفة لخفض أعداد الالجئين المعترف إلفعلى وقع سياسات هذه ا
 ت المقدمة لهم بشكل متسارع، كانتبهم لحدود دنيا، وتقليص الخدما



بإجراء  تعلن معارضة هذه السياسات فيما تقوم فعليا  وكالة "أونروا" 
 .تقليصات متزايدة بذريعة الثغرة الكبيرة في الموازنات

وح، هو تلك المبادرات المتكررة من قبل األمم ما يفضح حقيقة هذا الرض
دارة االمريكية نحو اإل "أنطونيو غوتيرش"المتحدة وأمينها العام الحالي 

فيما يتعلق بمطالبتها في هذا الجانب، وكذلك تجاه  "سرائيل"إو
والمعادية لحقوق الالجئين  "سرائيلإـ"مجموعات الضغط المؤيدة ل

مين العام لألمم المتحدة من الفلسطينيين، حيث سبق أن طلب مكتب األ
طرح مقترحات بديلة لطريقة  "سرائيلـ "إمؤيدة ل" منظمات غير حكومية"

عمل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، وكأن 
ليات التعامل معهم، آات طرف في تحديد مصير الالجئين و هذه المنظم

سية ومنظماتهم األهلية في حين أن رأي الالجئين ومجتمعهم وقواهم السيا
و حتى قيادة أى نفس المحمل لدى األمم المتحدة عل ا  بدأؤخذ يلم 

 .المختلفة "أونروا" داراتإو 
 اشكالياتهإمعايير العالقة و : ثالثا  

من وكالة "أونروا"  تستفيد، في مواجهة المخططات األمريكية لتصفيتها
لجزء كبير وتركيزهم  ،ن والمؤيدين لهم في الحفاظ عليهارغبة الفلسطينيي



من جهودهم ومواقفهم في دعمها وتجنيد الغطاء السياسي والتمويل 
الستمرار عملها، وهذا يجعلها تتصرف بأريحية كبيرة في ممارسة مزيد من 
االنحياز ضد حقوق الالجئين، ومزيد من الضغط على مجتمعات 
الالجئين، تعبر عنه التقليصات المستمرة في الخدمات، بكل ما يعنيه 

 "أونروا" من استدخال للشروط األمريكية والصهيونية على سياساتذلك 
 .وعملها

حد كبير في تغيير في معايير عمل إلى  سهمتأهذه المعادلة المختلة 
مل اختياراتها لكبار موظفيها وعالقتها بمجتمع الالجئين، بما يش" نروا"أو 

جراءات تعيينهم، فلقد تمت تنحية تلك إقاليم عملها المختلفة، و أفي 
تبارات الخاصة بمجتمع الالجئين، وتجاهل صوت من يمثله، على االع

 "أونروا" تخص" داخلية"نحو باتت فيه هذه العملية خاضعة العتبارات 
وق الالجئين، وبينما رادات معادية لحقضعت إلخما  خرى دولية غالبا  أو 

الدول المضيفة من تثبيت مواقفها بشأن معايير قبول عمل  تتمكن بعض
راضيها، كما فعلت سوريا في حالة أعلى  الوكالة موظفيوحضور كبار 

غائبة بحالة  ، فإن هذه القدرة متفاوتة، كما أنها تبدو"ماتياس شمالي"
دارة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، حيث ال و اإلأالسلطة الفلسطينية 



جماع شعبي وفصائلي رافض إفي موقعه رغم وجود " ماتياس شمالي"زال 
 .له

شكاليات البنية السياسية الفلسطينية في هذا إدور  غفالإال يمكن 
من جهة  ل بين البنى السياسية الرسميةفصااالختالل، بما في ذلك االن

رض ومجتمعات الفلسطينيين المختلفة المكونات الشعبية الفاعلة على األو 
، من جهة أخرى الالجئين داخل وخارج فلسطينومن بينها مجتمعات 

خضاعه لمعاييره إو  صرار الرسمي على تقييد الموقف الشعبيواإل
دور  مجتمع الالجئين في عالقتها مع "أونروا" تتجاوز أنرغم  ،وارتباطاته

ال في حالة استحضارها كطرف ضاغط على إالجهات الرسمية الفلسطينية 
 .البنى الشعبية وكبح ردود فعلها ضد العسف والظلم الملحق بها

 هذا االندفاع المعادي كبحساسية من المداخل لأهذا يقود لمجموعة 
شكال مختلفة، يمكن أب "أونروا" فيه تمضي لحقوق الالجئين والتي

 :برزها فيما يليأتلخيص 
شارهم االعتراف والتسليم بأحقية جموع الالجئين في كافة مناطق انت -١

 .جحاف الملحق بهمشكاله على اإلأفي ممارسة االحتجاج بكافة 



ة التحركات الجماهيرية من أجل الحفاظ دور البنى الشعبية في قياد -٢
على حقوق الالجئين وعدم إخضاع هذه األدوار العتبارات مواقف 
الجهات الرسمية الفلسطينية التي ال تملك ممارسة دور سيادي تجاه 

 ."أونروا"
فيما يتعلق بتعيين  "أونروا" تغيير معادلة التعامل الفلسطيني الرسمي مع -٣

ية ووجوب خضوع هؤالء لموافقة رسمية موظفيها على األرض الفلسطين
 .على غرار المتبعة لدى عديد من البلدان المضيفة

فراز وتحديد هيئة تمثيلية لجموع الالجئين الفلسطينين أمام إضرورة  -٤
تلك الممثلة للبلدان تحضر بجانب الهيئات الرسمية الفلسطينية و "أونروا" 

العامة بسياساتها يتعلق الوكالة و تباحث مع أفاوض ي تأالمضيفة في 
 .و تلك الخاصة بأي اقليمأتجاه الالجئين 

التأكيد على أحقية المتضررين والضحايا في العدوان األخير على  -٥
بصفتها العامة، أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق  "نرواو أ"مالحقة 

عن دوره  "ماتياس شمالي"بتغطية جريمة الحرب األخيرة، وكذلك مالحقة 
 .اسي في هذه التغطية المتعمدة والتدليس للحقائقساأل



وما سبقه، في ين في العدوان األخير ر الحق الفردي للضحايا والمتضر  -٦
 الوكالة لموظفي -حيثما تسمح القوانين-مام المحاكمأالمالحقة المباشرة 

 .سهام بجرائم ارتكبت بحقهمتعلق بأي أدوار في التغطية او اإلفيما ي
جئ فلسطيني، والحق الجمعي لحق الفردي لكل الالتأكيد على ا -٧

السبل الممكنة في دام كل ت الالجئين الفلسطينيين على استختمعالمج
ومنفذي سياساتها المجحفة بحق الالجئين، ومطالبتها  "أونروا" مالحقة

 .قانونيا بشأن ما نجم عن تقصيرها في اإليفاء بالتزاماتها
ة الفلسطينية مكلفة لحقوقيتشكيل لجنة من المؤسسات األهلية وا -٨

 .ورفع تقرير للرأي العام بشأنهأداء الوكالة  بالرقابة على
 


