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توطئة:

مكتـــب  بتوقيـــع  يفيـــد  بيانـــًا   1202/7/61 بتاريـــخ  األمريكيـــة  الخارجيـــة  وزارة  نشـــرت 

الســـكان والالجئيـــن التابـــع للـــوزارة مذكـــرة تفاهـــم مـــع وكالـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئيـــن 

الفلســـطينيين بتاريـــخ 1202/7/41. حيـــث تضمـــن البيـــان نـــّص المذكـــرة باللغـــة اإلنجليزيـــة 

باإلضافـــة إلـــى المرفقـــات ذات الصلـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن إشـــارة البيـــان المنشـــور إلـــى أن 

»المذكـــرة التفاهـــم تتســـق ومبـــادئ األمـــم المتحـــدة وتخضـــع وتضمـــن الحيـــاد والنزاهـــة 

والشـــفافية..«1 

إال أنـــه ومـــن خـــالل قـــراءة بنـــود المذكـــرة يتضـــح مـــدى التحيـــز األمريكـــي ومحاولـــة 

التهـــرب مـــن المســـؤولية الدوليـــة تجـــاه قضيـــة الالجئيـــن الفلســـطينيين. وال ُبـــد مـــن 

التأكيـــد علـــى عـــدم حياديـــة الموقـــف األمريكـــي تجـــاه قضيـــة الالجئيـــن الفلســـطينيين، 

ـــز األمريكـــي وليســـاهم ذلـــك فـــي  ـــرز التحي وذلـــك لقـــراءة المذكـــرة فـــي ســـياق تاريخـــي يب

وضـــع منطلقـــات ُتمكـــن مـــن قـــراءة األبعـــاد الخطيـــرة للمذكـــرة الموقعـــة علـــى قضيـــة 

الالجئيـــن. 

ـــه يقـــوم  ـــع الموقـــف األمريكـــي تجـــاه الالجئيـــن الفلســـطينيين يتضـــح أن فمـــن خـــالل تتب

علـــى محـــددات أساســـية، منهـــا: التعامـــل مـــع قضيـــة الالجئيـــن كمســـألة إغاثـــة إنســـانية 

مـــن شـــأنها تحييـــد الُبعـــد السياســـي، واالنحيـــاز للموقـــف اإلســـرائيلي ومحاولـــة تصفيـــة 

ــر »خطـــة  ــبيل المثـــال ال الحصـ ــر علـــى سـ قضيـــة الالجئيـــن مـــن خـــالل توطينهـــم ويذكـ

ــاز للموقـــف  ــة باالنحيـ ــتمرت اإلدارات األمريكيـ ــي.2 واسـ ــرن الماضـ ــي القـ ــون« فـ جونسـ

اإلســـرائيلي ال ســـّيما فيمـــا يتلعـــق بقضيـــة الالجئيـــن، حيـــث تجلـــى ذلـــك بأوضـــح صـــوره 

خـــالل واليـــة دونالـــد ترامـــب وإعالنـــه عـــن »صفقـــة القـــرن« التـــي هدفـــت إلـــى تصفيـــة 

قضيـــة الالجئيـــن وإضعـــاف وكالـــة األونـــروا مـــن خـــالل طـــرح »تصـــورات لحـــل قضيـــة 

ــرة  ــن مذكـ ــم تكـ ــم 3.491 ولـ ــي رقـ ــرار األممـ ــودة والقـ ــق العـ ــى حـ ــتند إلـ ــن« ال تسـ الالجئيـ

التفاهـــم الموقعـــة مـــع وكالـــة األونـــروا إال اســـتمرارًا لذلـــك النهـــج المتحيـــز لـــإدارة 

األمريكيـــة الـــذي ســـيتم اســـتقصاء أبـــرز مظاهـــره فـــي المحـــاور التاليـــة مـــن هـــذه الورقـــة.

2022-u-s-unrwa--https://www.state.gov/2021 :1   أنظر موقع وزارة الخارجية األمريكية

/framework-for-cooperation

2   مسلم فايز أبو حلو، “ آفاق حق العودة لالجئني الفلسطينيني يف ظل املواقف والطروحات العربية 

والدولية«، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبخاث والدراسات، عدد 29 )2013(، 318-317.

3  نادين جاد مسلّم، “موقف صفقة القرن من قضية الالجئني وحق العودة الفلسطيني”، املجلة الدولية 

لالجتهاد القضايئ، عدد 1 )2021(، 102.
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محاولة إعادة تعريف الالجئ الفلسطيني:

تتمثـــل أهميـــة تعريـــف الالجـــئ الفلســـطيني كونـــه يشـــكل األســـاس الـــذي يترتـــب عليـــه معرفـــة أعـــداد الالجئيـــن 

وتحديـــد حقوقهـــم والتعريـــف بقضاياهـــم. وتتبايـــن تعريفـــات الالجـــئ وفقـــًا للمدخـــل أو المقاربـــة التـــي ُتعتمـــد 

ـــة، قـــد تشـــوه فـــي بعـــض األحيـــان مفهـــوم الالجـــئ  لتعريـــف الالجـــئ، ســـواء كانـــت مقاربـــة سياســـية أو اقتصادي

التـــي تتعاطـــى معهـــا المؤسســـات والمنظمـــات –ســـواء كانـــت محليـــة أو دوليـــة- مـــع قضايـــا  والكيفيـــة 

الالجئيـــن.4 

ويكـــون مـــن الضـــرورة بمـــكان اإلشـــارة إلـــى تعريـــف الالجـــئ الفلســـطيني فـــي ســـياق مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة 

بيـــن الحكومـــة األمريكيـــة ووكالـــة األونـــروا، بســـبب مـــا ورد فيهـــا مـــن بنـــود تعيـــد تعريـــف الالجـــئ الفلســـطيني وفقـــًا 

للمنظـــور األمريكـــي حصـــرًا. ال ســـّيما وأن المذكـــرة تنـــص علـــى شـــريحة واســـعة مـــن الالجئيـــن الفلســـطينيين 

الذيـــن لـــن يكونـــوا مؤهليـــن لالســـتفادة مـــن خدمـــات الوكالـــة وذلـــك أيضـــًا حســـب الرؤيـــة األمريكيـــة.

ـــى  ـــن الفلســـطينيين مـــن خدماتهـــا، بإشـــارتها إل حيـــث تســـتهدف المذكـــرة حرمـــان شـــريحة واســـعة مـــن الالجئي

ــراءات  ــا تتخـــذ جميـــع اإلجـ ــروا بأنهـ ــًا عســـكريًا حســـب نـــص االتفاقيـــة: »تصـــرح األونـ ــتثناء مـــن تلقـــوا تدريبـ اسـ

ــئ  ــاعدة ألي الجـ ــم المسـ ــدة لتقديـ ــات المتحـ ــاهمة الواليـ ــن مسـ ــزء مـ ــتخدام أي حـ ــدم اسـ ــان عـ ــة لضمـ الممكنـ

ــًا عســـكريًا كعضـــو فيمـــا يســـمى بجيـــش التحريـــر الفلســـطيني، أو أي منظمـــة للفدائييـــن...«5 يتلقـــي تدريبـ

ـــك مـــن خـــالل اســـتثناء  ـــف الالجـــئ، وذل ـــة إعـــادة تعري ـــى محاول ـــد فهـــو يشـــير إل ومـــن خـــالل القـــراءة فـــي هـــذا البن

شـــريحة واســـعة مـــن الالجئيـــن مـــن الخدمـــات بســـبب تلقيهـــم لتدريـــب عســـكري. وينطـــوي علـــى ذلـــك الشـــرط 

ال موضوعيـــة وانعـــدام الحياديـــة تجـــاه الالجئيـــن الفلســـطينيين، فعلـــى ســـبيل المثـــال ُيلـــزم كل الشـــباب الذكـــور 

مـــن الالجئيـــن الفلســـطينيين فـــي ســـورية بالخدمـــة اإللزاميـــة وفقـــًا للقانـــون الســـوري والـــذي يتـــم فـــي صفـــوف 

ـــر الفلســـطيني. جيـــش التحري

وللتأكيـــد علـــى الســـياق الـــذي تـــرد فيـــه المجادلـــة بمحاولـــة إعـــادة تعريـــف الالجـــئ الفلســـطيني، فـــإن األمـــر قـــد 

ــادة  ــال إلعـ ــح المجـ ــرة تفتـ ــذه المذكـ ــى أّن هـ ــابهة، بمعنـ ــرة مشـ ــوة أو مذكـ ــى أي خطـ ــرة إلـ ــذه المذكـ ــدى هـ يتعـ

تعريـــف الالجـــئ الفلســـطيني مـــن خـــالل اســـتثناء شـــرائح أخـــرى مـــن الالجئيـــن، حســـب منظـــور الطـــرف ذي 

ــرا بنفـــس الطريقـــة. المصلحـــة فـــي حـــال تـــم إبـــرام مذكـــرات أو عقـــد تفاهمـــات أخـــرى مـــع وكالـــة األونـ

4   عصام محمد عيل عدوان، الالجئ الفلسطيني: إشكاالت التعريف والحلول الواجبة، )لندن: أكادميية دراسات الالجئني، دمشق: دار واجب، 

.6 ،)2012

2022-US-UNRWA--2021/07/https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021 :5   أنظر: نص املذكرة باللغة اإلنجليزية

 Framework-Signed.pdf
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نزع البعد السياسي عن قضية الالجئين:

علـــى الرغـــم مـــن عـــدم اســـتئثار وكالـــة األونـــروا بصفـــة تمثيليـــة )تمثيـــل سياســـي لالجئيـــن( إال أّن وجهـــة نظـــر 

الالجئيـــن حيـــال الوكالـــة ال تقتصـــر علـــى كونهـــا مؤسســـة خدماتيـــة وإغاثيـــة، ومـــرّد ذلـــك إلـــى انخـــراط الوكالـــة فـــي 

كافـــة تفاصيـــل حيـــاة الالجئيـــن وبهـــذا الصـــدد ترتبـــط الوكالـــة فـــي ذهـــن الالجـــئ أيضـــًا »كــــــبطاقة تعريـــف« تمثـــل 

ـــة بالنســـبة لالجئيـــن.6  ـــة خدماتي ـــر منهـــا هوي ـــة سياســـية أكث هوي

 تتعـــرض الوكالـــة لمخططـــات تســـتهدف إنهـــاء عملهـــا أو تقويـــض دورهـــا، منـــذ نشـــأتها لمـــا تمثلـــه مـــن داللـــة 

ـــة تكييفهـــا وإخضاعهـــا  ـــة ومحاول ـــة، حيـــث يتـــم اســـتغالل دور الوكال ـــى النكب سياســـية وتاريخيـــة كشـــاهد حـــّي عل

لمصالـــح الـــدول الســـاعية لتصفيـــة حـــق العـــودة. مـــن خـــالل ممارســـة الضغوطـــات السياســـية والتـــي تتمظهـــر 

فـــي الضغوطـــات األمريكيـــة واإلســـرائيلية.7

6   نورما حزبون، »مأسسة االستثناء: األونروا وتقويض الحامية القانونية لالجئني الفلسطينيني« )رسالة ماسجتري يف الدراسات الدولية، جامعة 

بريزيت، 2016(،  97.

7   جابر سليامن، أزمة األونروا الراهنة: السياق واألبعاد واآلفاق وسبل املواجهة، )بريوت: مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2018(، 10

وتأتـــي مذكـــرة التفاهـــم الموقعـــة بيـــن الواليـــات المتحـــدة ووكالـــة األونـــروا لترســـيخ واقـــع جديـــد يقـــوم علـــى انتـــزاع 

الُبعـــد السياســـي عـــن قضيـــة الالجئيـــن الفلســـطينيين، حيـــث لـــم تـــأت المذكـــرة علـــى أي إشـــارة إلـــى حـــق العـــودة. 

بـــل إن المذكـــرة كانـــت فـــي ُجّلهـــا تركـــز علـــى الـــدور األمريكـــي فـــي التمويـــل والشـــروط المفروضـــة علـــى الوكالـــة، 

ــرة تمثـــل صـــك انتـــداب  ــا أّن المذكـ ــة. كمـ ــة علـــى الوكالـ ــة أمريكيـ ــر عـــن وصايـ ــه التعبيـ ــد الـــذي يمكـــن بـ إلـــى الحـ

ــدة  ــات المتحـ ــاز الواليـ ــن انحيـ ــون ثمـ ــوم يدفعـ ــى اليـ ــون حتـ ــن اليزالـ ــطينيين الذيـ ــن الفلسـ ــى الالجئيـ ــي علـ أمريكـ

لسياســـات االحتـــالل وحمايـــة انتهاكاتـــه.
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والالفـــت فـــي المذكـــرة ومـــا يضحـــد االدعـــاءات الـــواردة بشـــأن الحياديـــة يتمثـــل ليـــس فقـــط بنـــزع الُبعـــد السياســـي 

عـــن قضيـــة الالجئيـــن، بـــل أن اإلدارة األمريكيـــة تتخـــذ اتجاهـــًا نحـــو تســـييس عمـــل الوكالـــة وبنيتهـــا مـــن خـــالل 

االســـتناد إلـــى القوانيـــن الداخليـــة للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة فـــي خطـــوة تعـــزز مـــن ســـطوة ووصايـــة الواليـــات 

المتحـــدة علـــى الوكالـــة باالســـتناد إلـــى المـــادة 103 )ج( مـــن قانـــون المســـاعدة الخارحيـــة بشـــأن تقديـــم التمويـــل 

األمريكـــي للوكالـــة. مـــا يمثـــل رضـــوخ غيـــر قانونـــي مـــن قبـــل األونـــروا للتمويـــل السياســـي المشـــروط، والـــذي يأتـــي 

تحـــت مســـميات احتـــرام معاييـــر الحيـــاد الـــذي تنتهكهـــا األونـــروا ذاتهـــا بمجـــرد قبولهـــا لنـــص هـــذه االتفاقيـــة.

العبث ببنية الوكالة ووظيفتها:

ــدة  ــم المتحـ ــة األمـ ــة لهيئـ ــة العامـ ــن الجمعيـ ــادر عـ ــم )203( الصـ ــرار رقـ ــب القـ ــروا بموجـ ــة األونـ ــت وكالـ تأسسـ

عـــام 9491، وباشـــرت الوكالـــة عملهـــا منـــذ العـــام 0591 بهـــدف إغاثـــة وتشـــغيل الالجئيـــن الفلســـطينيين.8 

وتقـــوم الوكالـــة بوظائـــف تقـــوم بهـــا الحكومـــات فـــي ســـياق مـــا تقدمـــه مـــن خدمـــات لالجئيـــن )الصحـــة والتعليـــم 

والتمويـــن والحمايـــة(، وعلـــى صعيـــد آخـــر يرتبـــط بوجـــود الوكالـــة دور سياســـي كونهـــا تمثـــل شـــاهدًا علـــى مأســـاة 

اللجـــوء. لذلـــك فـــإن اســـتمرار تلـــك الوظيفـــة الخدماتيـــة والداللـــة السياســـية يترتـــب علـــى بقـــاء الوكالـــة نفســـها 

علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك التداخـــل بيـــن البعديـــن اإلنســـاني والسياســـي الـــذي يشـــكل فـــي بعـــض األحيـــان اضطرابـــًا 

فـــي العالقـــة مـــا بيـــن الوكالـــة ذاتهـــا والالجئيـــن.9

وعلـــى الرغـــم مـــن وعـــي الوكالـــة بتلـــك اإلضطرابـــات التـــي تكـــون فـــي بعـــض األحيـــان خارجـــة عـــن إرادة الطرفيـــن، 

إال أّن امتثالهـــا للشـــروط األمريكيـــة وفقـــًا للمذكـــرة الموقعـــة، ُيشـــكل تنكـــرًا لحقـــوق الالجئيـــن الفلســـطينيين 

التاريخيـــة وغيـــر القابلـــة للتصـــرف. فيتضـــح مـــن بعـــض بنـــود المذكـــرة بـــأن جـــزء كبيـــر مـــن جهـــد الوكالـــة ســـينصرف 

ـــواردة فـــي  ـــة علـــى الالجئيـــن للتحقـــق مـــن أن المســـتفيدين مـــن الخدمـــات تنطبـــق عليهـــم الشـــروط ال ـــى الرقاب إل

المذكـــرة حســـب الرؤيـــة األمريكيـــة. حيـــث تنـــص المذكـــرة علـــى آليـــات تبليـــغ بيـــن أفرادهـــا بطريقـــة الممارســـة 

األمنيـــة المتعـــارف عليهـــا فـــي الـــدول الشـــمولية، وبطريقـــة لـــم تعهدهـــا آليـــات الرقابـــة والعمـــل فـــي المنظمـــات 

والمؤسســـات الدوليـــة.

ويشـــكل ذلـــك هـــدرًا للجهـــود المـــوارد البشـــرية التـــي تدعـــي المذكـــرة بانهـــا تســـعى للحفـــاظ عليهـــا، كمـــا تحـــرف 

ــة تســـلطية  ــة رقابـ ــن، بـــل لتشـــكل آلـ ــات لالجئيـ ــم الخدمـ ــا بتقديـ ــة لهـ ــام ال عالقـ ــاز مهـ ــو إنجـ ــة نحـ عمـــل الوكالـ

ـــد عـــدد مـــن الموظفيـــن  ـــم وتجني تنتهـــك كرامـــة الالجـــئ الفلســـطيني. وذلـــك مـــن خـــالل وضعـــه محـــل شـــك دائ

ــن  ــى الموظفيـ ــة علـ ــات رقابـ ــرض آليـ ــى فـ ــرة علـ ــن ذلـــك تنـــص المذكـ ــد مـ ــة، وأبعـ ــام الرقابيـ ــام بتلـــك المهـ للقيـ

أنفســـهم إلـــى الحـــد الـــذي يفـــرض عليهـــم معاييـــر محـــددة بشـــأن اســـتخدام مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، وهـــذا 

مـــا يمثـــل انتهـــاكًا صريحـــًا لمبـــادئ حريـــة التعبيـــر.

 https://www.unrwa.org/ar/who-we-are :8   أنظر: املوقع اإللكرتوين لوكالة األونروا

9   رندة فرح، »عالقة مضطربة ولكن رضورية: األونروا والفلسطينيون«، 6 كانون األول https://cutt.us/6cDx8  ،2010، )اسرتجع بتاريخ: 

.)2021/9/4
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وجملـــة القـــول بصـــدد وظيفـــة وبنيـــة الوكالـــة –مـــن وجهـــة نظـــر المذكـــرة الموقعـــة- ســـواء مـــن حيـــث 

ـــرًا فـــي  فرضهـــا الرقابـــة علـــى الموظفيـــن او الالجئيـــن الفلســـطينيين، أن المذكـــرة تمثـــل تراجعـــًا كبي

ـــة الحقـــوق األساســـية للعامليـــن فيهـــا والمســـتفيدين  دور منظمـــة تتبـــع األمـــم المتحـــدة فـــي حماي

منهـــا، وعلـــى رأســـها حـــق التعبيـــر عـــن الـــرأي، والحـــق فـــي االنتمـــاء السياســـي المشـــروع الـــذي تؤكـــده 

وتنـــص عليـــه المواثيـــق والمنظمـــات الدوليـــة.

حرب على الرواية الفلسطينية:

تشـــكل ســـردية األحـــداث التـــي مـــّر بهـــا اللالجئيـــن الفلســـطينيين منـــذ النكبـــة عـــام 8491 األســـاس 

الـــذي تســـتند لـــه الروايـــة الفلســـطينية مـــن حيـــث تقديـــر أعـــداد الالجئيـــن الذيـــن تـــم اقتالعهـــم مـــن 

مدنهـــم وقراهـــم. وأيضـــًا مـــن حيـــث أســـباب موجـــات اللجـــوء والتهجيـــر القســـري، وهـــذا مـــا يُعـــد 

ــي  ــم فـ ــتمدون حقهـ ــن يسـ ــة وبـــال شـــك أن الالجئيـ ــداث النكبـ ــول أحـ ــرائيلية حـ ــة اإلسـ ــًا للروايـ نقيضـ

العـــودة مـــن روايتهـــم لألحـــداث.10 أمـــا عـــن عالقـــة الروايـــة الفلســـطينية لألحـــداث بمذكـــرة التفاهـــم 

الموقعـــة بيـــن وكالـــة األونـــروا والواليـــات المتحـــدة فتتمثـــل بالبنـــود التـــي أشـــارت إلـــى التعليـــم 

ــة. ــدارس الوكالـ ــي مـ ــية فـ ــج الدراسـ والمناهـ

ــان  ــية بمواضيـــع حقـــوق اإلنسـ ــواد الدراسـ ــاء المـ ــا إلـــى »إغنـ ــد بنودهـ ــرة فـــي أحـ ــير المذكـ حيـــث تشـ

ـــد  ـــه ومـــن خـــالل هـــذا البن ـــاد، ومنـــع العنـــف. ويبـــدو أن وحـــل النزاعـــات...« وتربـــط ذلـــك بمفهـــوم الحي

ســـيكون الدعـــم المشـــروط مدخـــاًل إلدخـــال التغيـــرات علـــى المـــواد الدراســـية لتحقيـــق مصالـــح 

ال تمـــت للحيـــاد بـــأي صلـــة. وهـــذا مـــا يعيـــد إلـــى الذهـــن ذلـــك النقـــاش حـــول عـــزم وكالـــة األونـــرو 

اســـتدخال مـــواد دراســـية ال تتناســـب وقيـــم المجتمـــع الفلســـطيني وثوابـــت قضيتهـــم وعلـــى رأســـها 

قضيـــة الالجئيـــن، حيـــث يظهـــر هـــذا النقـــاش إلـــى العلـــن مـــن فتـــرة إلـــى أخـــرى للتحذيـــر مـــن محـــاوالت 

ــطينية ــة الفلسـ ــاس بالروايـ المسـ

.وعليـــه، فـــإن هـــذه المذكـــرة تعتبـــر مشـــروعًا سياســـيًا بامتيـــاز هدفـــه عـــدم فتـــح المجـــال داخـــل بيئـــات 

العمـــل الخاصـــة باألونـــروا، وخاصـــة التعليميـــة منهـــا ألي ممارســـة هوياتيـــة ووطنيـــة للعامليـــن 

فيهـــا مـــن الفلســـطينيين تحـــت إســـم الحيـــاد. وســـيخدم هـــذا بالضـــرورة حمايـــة االحتـــالل اإلســـرائيلي 

وتأميـــن انتهاكاتـــه بحـــق الفلســـطينيين دون حتـــى مجـــرد التعبيـــر عـــن رفضهـــا. وممـــا يؤكـــد علـــى أّن 

هـــذه المذكـــرة تمثـــل مشـــروعًا سياســـيًا هـــو شـــمولها لمجـــاالت حيويـــة فـــي حيـــاة الالجئيـــن، فالتدخـــل 

فـــي المجـــال التعليمـــي للوكالـــة وربـــط المســـاعدات بشـــروط محـــددة يســـعى إلـــى تنشـــئة مغايـــرة 

لألجيـــال القادمـــة مـــن الالجئيـــن، بمعنـــى أّن الحديـــث هنـــا ال يـــدور عـــن تقديـــم »خدمـــة أو مســـاعدة« 

موســـمية أو طارئـــة، بـــل إن األمـــر ينصـــرف إلـــى جهـــود يوميـــة يتـــم بذلهـــا ومـــن شـــأنها أن تشـــكل 

ـــة الالجئيـــن الفلســـطينيين حـــول أحـــداث النكبـــة وحـــق العـــودة. مدخـــاًل لتحريـــف رواي

10  أنظر:  إيليا زريق، “الالجئون الفلسطينيون وحق العودة”، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 19 )1994(.
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الطبيعة القانونية لالتفاق بين األونروا والواليات 
لمتحدة11:

نصـــت المذكـــرة فـــي مقدمتهـــا علـــى أن »هـــذه الوثيقـــة بأكملهـــا بمـــا فـــي ذلـــك المرفـــق الملحـــق 

ـــة، وال يشـــكل  ـــات المتحـــدة األمريكي ـــروا والوالي بهـــا تشـــكل إلتزامـــات سياســـاتية مـــن جانـــب األون

هـــذا اإلطـــار اتفاقـــًا دوليـــًا، وال يترتـــب عليـــه أي التزامـــات ملزمـــة قانونـــًا بيـــن الطرفيـــن بموجـــب أي 

مـــن القوانيـــن الدوليـــة أو المحليـــة«. ولمعرفـــة مـــا إذا كانـــت هـــذه االتفاقيـــة تحـــوز علـــى حجيـــة 

ــا  ــد أنهـ ــة 9691، حيـــث نجـ ــدات الدوليـ ــا للمعاهـ ــة فيينـ ــى اتفاقيـ ــوع إلـ ــن الرجـ ــي، يمكـ ــاق الدولـ االتفـ

تعـــرف المعاهـــدة الدوليـــة بأنهـــا » االتفـــاق الدولـــي المعقـــود بيـــن الـــدول فـــي صيغـــة مكتوبـــة 

والـــذي ينظمـــه القانـــون الدولـــي، ســـواء تضمنتـــه وثيقـــة واحـــدة أو وثيقتـــان متصلتـــان أو أكثـــر 

ــة«.  ــميته الخاصـ ــا كانـــت تسـ ومهمـ

وعليـــه فـــإن كل مـــا يتـــم االتفـــاق عليـــه بيـــن أشـــخاص القانـــون الدولـــي )الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة( 

يعتبـــر اتفـــاق دولـــي ملـــزم للطرفيـــن ويجـــب تســـجيله فـــي دائـــرة تســـجيل المعاهـــدات الدولـــي باألمـــم 

المتحـــدة)*(.  ويشـــترط فـــي االتفـــاق الدولـــي أال يكـــون مخالفـــًا ألحـــكام وقواعـــد القانـــون الدولـــي، 

ولذلـــك فـــإن النـــّص علـــى أن هـــذه االتفاقيـــة ال تشـــكل اتفاقيـــة دوليـــة بيـــن الواليـــات المتحـــدة 

األمريكيـــة واألنـــروا، هـــو بمثابـــة التهـــرب مـــن تحمـــل المســـؤولية الدوليـــة المترتبـــة علـــى أيـــة أضـــرار 

تكـــون ناتجـــة عـــن هـــذه االتفاقيـــة.  

مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن هـــذه الوثيقـــة  قـــد احتـــوت علـــى تدابيـــر معينـــة مثـــل النـــّص علـــى اتخـــاذ اجـــراءات 

إداريـــة أو تأديبيـــة بشـــأن انتهـــاكات الموظفيـــن إلطـــار الحيـــاد لألونـــروا ... وهـــذا فيـــه تناقـــض مـــع 

النـــص علـــى أن االتفاقيـــة غيـــر ملزمـــة؛ حيـــث أن االتفاقيـــات غيـــر الملزمـــة غالبـــًا مـــا تتنـــاول مفاهيـــم 

وسياســـات عامـــة ال تنطـــوي علـــى تدابيـــر. الواليـــات المتحـــدة قـــد تحـــاول بهـــذا النـــص التملـــص 

مـــن التزاماتهـــا الداخليـــة، ألن االتفاقيـــات الدوليـــة تدخـــل ضمـــن اختصـــاص الكونغـــرس مـــن حيـــث 

الموافقـــة والمراقبـــة علـــى التنفيـــذ. وبغـــض النظـــر عمـــا إذا كانـــت هـــذه المذكـــرة تشـــكل اتفاقـــًا 

ـــروا. ـــًا بالمعنـــى القانونـــي أم ال، فإنهـــا فـــي كل األحـــوال ترتـــب التزامـــا سياســـيًا مـــن قبـــل األن دولي

11   المحور القانوني من تفسير مركز حماية لحقوق اإلنسان في قطاع غزة، وذلك من خالل قراءة 

قانونية للمذكرة قامت على التفسير القانوني لبنود المذكرة ومقاربتها بالرجوع إلى مبادئ القانون الدولي 
وآليات عمل االتفاقيات الدولية، وكان لهذا التفسير دور في إبراز التناقضات في المذكرة من منظور قانوني.
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توصيات:

ضـــرورة العمـــل علـــى اســـتنهاض كافـــة األطـــراف ذات الصلـــة لمواجهـــة المشـــروع السياســـي األمريكـــي 	 

الموجـــه ضـــد الالجئيـــن تحـــت ذريعـــة الدعـــم وإدعـــاء الحياديـــة.

تـــداول المذكـــرة بالنقـــد والتفســـير وتوضيـــح التناقضـــات التـــي تحملهـــا ســـواء كان ذلـــك علـــى المســـتوى 	 

المحلـــي الفلســـطيني أو علـــى المســـتوى الدولـــي.

عـــرض وجهـــة النظـــر الفلســـطينية علـــى شـــركاء وداعمـــي وكالـــة االونـــروا اآلخريـــن والحيلولـــة دون اتبـــاع 	 

النهـــج األمريكـــي فـــي الدعـــم المشـــروط لوكالـــة األونـــروا.

رفـــض المذكـــرة جملـــًة وتفصيـــاًل مـــن خـــالل الجهـــات التـــي لهـــا صفـــة تمثيليـــة لالجئيـــن مـــن نظيـــر 	 

التحريـــر الفلســـطينية ولجـــان الخدمـــات الشـــعبية. منظمـــة 
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