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مأزق  حــول  المعرفة  من  الحاصل  الكم   

حّد  إلــى  ثــرّي  الفلسطينيين  الالجئين  أوضـــاع 

وبين  بينهم  الــعــالقــة  فــي  الــبــحــث  ولــكــن  ــا(١)،  مــ

وتشغيلهم،  الــالجــئــيــن  غـــوث  (وكـــالـــة  األونــــــروا 

نــشــيــر إلــيــهــا فـــي بـــاقـــي الـــنـــص بــاالخــتــصــارات 

«و غ ل ت») يبدو قليل التناول إذا ما استثنينا 

مثل  أكاديميين  بــأقــالم  ظــهــرت  ــادرة  نـ مــقــاالت 

الحسيني(٢) وبوكو(٣) وتاكنبيرغ(٤). يبدو األمر 

الالجئين  اعتبار  على  خاصٍّ  نحٍو  على  صادماً 

المهاجرين  مجموعات  أقدم  من  الفلسطينيين 

في العالم وعلى اعتبا ر أن «و غ  وأكثرها عدداً 

المتحدة  األمــم  وكــاالت  أقــدم  من  واحــدة  ت»  ل 

وهي التي تأسست سنة ١٩٤٩ بغاية النهوض 

بـــأعـــبـــاء احـــتـــيـــاجـــات الــالجــئــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن 

اإلنسانية فالتنموية، وهي تقّدم راهنًا خدماتها 

فلسطيني  الجـــئ  مــاليــيــن  الخمسة  يــقــارب  لــمــا 

نراجعه  الــذي  الكتاب  فإن  ذلك  وعلى  مسّجل. 

الفلسطينيون:  والالجئون  األنــروا  والمعنون 

البشرية»  التنمية  إلى  والتشغيل  الغوث  من 

يلبّي حاّجًة ماّسًة.
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«معهد  استضافه  مؤتمر  الكتاب  أســاس 

والشؤون  العمومية  للسياسات  فــارس  عصام 

سنة  بيروت  في  األميركية  بالجامعة  الدولية» 

بين  مــشــتــرك  وتـــألـــيـــف  تــحــريــر  وهــــو   ،٢٠١٠

أكـــاديـــمـــيـــيـــن مــتــمــّرســيــن وآخــــريــــن طــمــوحــيــن. 

تماماً  الــتــوقــيــت  مــنــاســب  الــكــتــاب  األكـــيـــد،  ومـــن 

وقــــد ظــهــر فـــي ســـيـــاق مــتــقــلــقــل بــالــنــســبــة إلــى 

سوريا  أو  غــزة  في  أكانوا  ســواء  الفلسطينيين 

خــالل  تــالقــي  ت»  ل  غ  «و  أن  كــمــا  لــبــنــان،  أو 

ذات  أكــانــت  ســواء  بالغة  تحديات  الفترة  هــذه 

ناتجة  بوصفها  أم  التمويل  أو  بالتنظيم  عالقة 

من  اآلن  المنطقة  به  تمر  ما  خــالل  عملها  عن 

أوقات ملتبسة.

رئيسة  أقــســام  ستة  إلــى  الكتاب  ينقسم   

الخدماتي  الـــدور  األول  القسم  يناقش  حيث 

الذي تضطلع به «و غ ل ت» والتحديات التي 

تواجهه في ضوء شّح التمويل والتحوالت التي 

مست تصرف الوكالة ذاتها.

الثاني  القسم  يعالجه  مــا  هــي  الحماية 

مــن الــكــتــاب حــيــث يــنــاقــش مــــارك بــرايــســفــورد 

بها  يــتــم  الــتــي  الكيفية   (Mark Brailsford)
ل  غ  «و  عمليات  في  المفهوم  استدماج  حالياً 

ت» وتخطيطاتها.

داخــل  إلــى  نــظــرة  الثالث  القسم  ويلقي 

الــخــيــمــات وعــلــى حــوكــمــتــهــا وقـــد يــكــون واحــــداً 

الكيفية  في  يتعمق  إذ  الكتاب  أقسام  أهــم  من 

التي بها تدار المخيمات وتراقب. الفصل الذي 

يصف   (Kjersti Berg) بيرغ  كييرستي  كتبه 

ــاريـــخ تــشــيــيــد الــمــخــيــمــات  بــطــريــقــة مــتــفــهــمــة تـ

والتنظيمية  اإلداريــة  البيئة  سياق  في  ويضعه 

المناخ  وكــذا  ت»  ل  غ  «و  أروقــة  تحتضن  لتي 

وبــاألحــرى   ١٩٤٨ سنة  أعقب  الــذي  السياسي 

تــاريــخــّي  تــحــلــيــل  بــالــتــأكــيــد  ذلـــك   .١٩٦٧ ســنــة 

التحديات  فهم  في  مركزياً  صار  األهمية  بالغ 

الراهنة التي تالقيها قابلية الحياة في الثماني 

الفلسطينيين  الالجئين  مخيمات  من  وخمسين 

ــنـــاول الـــقـــســـم الــــرابــــع مـــوضـــوع  ــتـ الـــرســـمـــيـــة. يـ

الــمــشــاركــة الــمــدنــيــة والـــتـــزام الــجــمــاعــة ويــؤكــد 

أهــمــيــة انـــخـــراط الــالجــئــيــن فـــي اســتــراتــيــجــيــات 

نحو تعزيز الثقة  «و غ ل ت» بوصفها طريقاً 

بين المنظمة والالجئين أنفسهم.

يــنــاقــش الــقــســم الــخــامــس مـــن الــكــتــاب 

وكــذا  الــبــنــاء  إعـــادة  ومـــبـــادرات  المخيم  تطوير 

الكتاب  يناصر  حيث  الجماعة  تنمية  مشاريع 

مما  تــنــاســقــاً  أكــثــر  حــضــري  تخطيط  ســيــرورة 

والحاجات  الظروف  إلى  تستجيب  بحيث  كان 

المخصوصة لالجئين الفلسطينيين.

ــيــــر مــــن الـــكـــتـــاب  ويـــقـــتـــرح الـــقـــســـم األخــ

محتمالً  ودوراً  المستدامة  الحلول  من  البعض 

والــدعــم  االســتــشــارة  توفير  فــي  ت»  ل  غ  «و  لـــ 

على  إجـــابـــة  الــفــلــســطــيــنــيــيــن  الــالجــئــيــن  لــفــائــدة 

وفي  بهم.  تحيط  التي  العامة  السياسية  البيئة 

الــفــصــل الـــــذي كــتــبــتــه لــيــلــى هــــالل ضــمــن هــذا 

األعماُل  «أَتْجِرى  َعنَْونَتُْه  والذي  األخير  القسم 

قضيّة  حـــّل  فـــي  ــروا  ــ األنــ َدْور  ــيـــَد؟  ــِتـ اْعـ كــمــا 

تُْدَعى  ما  تستشرف  الفلسطينيين»  الالجئين 

«و غ ل ت» لالضطالع به من دور في التدخل 

إذا  ما  حالة  في  الفلسطينيين  الالجئين  باسم 

تّم التوصل إلى تسوية سياسية.

ــة إلــــــــى الـــكـــتـــاب  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ وفــــيــــمــــا أؤكـــــــــد الـ  

وضرورته لألكاديميين وللممارسين المهتمين 

بسواء،  ســواء  الفلسطينيين  الالجئين  بقضايا 

الــتــطــّرق  يــتــم  لــم  مسألتين  أثــيــر  أن  أوّد  فــإنــي 

إليهما باستفاضة في الكتاب.

أو  الغائب  المظهر  هي  األولــى  المسألة 

المتغاَضى عنه في الكتاب والذي يتعلق بحياة 
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خــارج  يقطنون  الــذي  الفلسطينيين  الالجئين 

التركيز  بسبب  الــكــتــاب،  يمس  لــم  المخيمات. 

الفلسطينيون  يــديــر  بــهــا  الــتــي  بــالــطــرق  ربــمــا، 

الخدمات  إلــى  ــنـْـُفــذُون  ويَ المحلية،  جماعاتهم 

يحيون.  بها  الــتــي  الــجــوار  مناطق  ويحفظون 

أعتقد وأحاجج بأن «و غ ل ت» مسؤولة أيضاً 

من  الــعــديــد  فــي  الفلسطينيين  هـــؤالء  دعــم  عــن 

والصحة  التعليم  توفير  تتعدى  التي  المظاهر 

يوجد  وحده  لبنان  في  االجتماعية.  والخدمات 

مــّمــْن  فلسطيني  الجـــئ  آالف   ١١٠ يــنــاهــز  مـــا 

تشملها  ال  رســمــيــة  غــيــر  مــنــاطــق  فـــي  ــْوَن  ــيَـ ــْحـ يَـ

إليهم  أضـــف  ت»  ل  غ  «و  خــدمــات  «رســمــيــاً» 

مـــؤخـــراً  ــأوا  لـــجـ ــــوري  وســ فــلــســطــيــنــي  ألــــف   ٣٠

الالجئون  هؤالء  يُتَْرك  سوريا.  في  النزاع  جراء 

في «إدارة»  ألمرهم  الغالب  على  الفلسطينيون 

جــمــاعــاتــهــم و«حــكــمــهــا» مـــن خـــالل جــمــلــة من 

آليات المساعدة الذاتية وكذا من خالل طرقهم 

الخاصة في التعامل مع البلديات والسياسيين 

والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــمــحــلــيــة. هــذه 

قضية حرجة وال شك تمس بالعالقة بين «و غ 

ل ت» وبلدان االستقبال والجماعات والالجئين 

ذواتهم بالطبع، وكان يمكن أن تستحق عناية 

أكبر في الكتاب.

يمكن  ال  جوهرية.  أكثر  الثانية  المسألة 

أن  ت»  ل  غ  «و  حـــــول  أكــــاديــــمــــي  عـــمـــل  ألي 

ــــي مــا  ــيــــاســــات الـــمـــتـــبـــعـــة فـ ــــن الــــســ يــفــصــلــهــا عـ

هاهنا  يــمــس  وهـــو  فــيــه  بالبحث  الــكــتــاب  يهتم 

ليس  الــفــلــســطــيــنــيــن.  وبــالــالجــئــيــن  بــفــلــســطــيــن 

السياسية  الصبغة  نـــزع  يــالحــظ  أن  إال  لــلــمــرء 

عن عدد من القضايا الخالفية. في العديد من 

بالتركيز  يبالغ  الكتاب  أن  الحظت  المستويات 

ت»  ل  غ  «و  تــــديــــر  بـــهـــا  الــــتــــي  الــــطــــرق  عـــلـــى 

أعمالها. يوّفر ذلك وال شك تغطية لمظهر مهم 

ويوجب تهنئة «و غ ل ت» على انفتاحها على 

تاريخ  في  نعتدها  لم  حالة  وهــي  األكاديميين 

ــواء بــــســــواء وفـــي  ــ الـــوكـــالـــة.ولـــكـــنـــي الحـــظـــت ســ

المبالغ  الــمــديــح  ذلـــك  الــمــســتــويــات  مــن  الــعــديــد 

البرامُج  َمــْت  ُقــدِّ ت».  ل  غ  لـ «و  ِكيَل  الــذي  فيه 

ــــارة  اإلشـ فـــي  فـــائـــق»  مـــــردود  أنّـــهـــا «ذات  عــلــى 

أثــمــرت «نتائج  الــتــي  الــصــّحــيــة  الــتــدخــالت  إلـــى 

في  النجاح»  أنها «فائقة  على  وقّدمت  باهرة»، 

التّنويُه  وتم  المحدود»،  «التمويل  إلى  اإلشــارة 

بمجهود  القيام  اتجاه  في  تّم  الذي  «بالتجديد 

ــثــــر ديـــمـــومـــة ونـــســـقـــيـــة فــــي تـــطـــويـــر الــبــنــى  أكــ

و«جماعية  المخيمات»،  داخل  المادية  التحتية 

اتــــخــــاذ الــــقــــرار والـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــشــتــركــة مــع 

غ  مــقــاربــات «و  إلـــى  ــارة  ــ اإلشــ فـــي  الــالجــئــيــن» 

ليس  أن  والــحــقــيــقــة  ــــخ...  إلـ الــتــشــاركــيــة  ت»  ل 

بإيجابية  النظر  ســوى  مــالحــظ  أّي  بمستطاع 

ل  غ  «و  بها  تــقــوم  الــتــي  الحسنة  األشــيــاء  إلــى 

مع  التزم  من  إلى  بالنسبة  الصورة،  ولكن  ت» 

وفــي  الــمــخــيــمــات  فــي  الفلسطينيين  الــالجــئــيــن 

مختلفة.  تبدو  الرسمية،  غير  جوارهم  مناطق 

المسؤولية  على  الُمْرتَِكِز  البنّاء  النّقد  أّن  أظّن 

يَــْخــِدُم  ذلــك،  الكتاب  أظهر  مثلما  المتقاسمة، 

الوكالَة خْدمَة أفضَل 


