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ـن الحلف ما قتل»
الفريقني املتصارعني ف��ي البلد على ح��د سواء.
يمكن الحزب لو أراد أن يستعيد الرأي
بل ك��ان ً
العام فعال ،أن يبادر إلى النزع الفعلي للسالح
«ال� �ش ��وارع � ً�ي» م ��ن أف� � ��راده غ �ي��ر امل �ن �خ��رط�ين في
حلفائه ثانيًا ،واإلب�ق��اء فقط
املقاومة أوال ،وم��ن
ّ
ْ
ع�ل��ى س�ل�اح امل �ق��اوم��ة .ول��ل��ذي��ن ي�س�ت� ً�ه� ِ�ول��ون هذا
األمر ،نسأل هل املقاومة بحاجة فعال إلى سالح
«ش��وارع��ي» س��واء في أي��دي أف��راد من حزب الله،
أو ف ��ي أي� ��دي «ال �ح �ل �ف��اء» م ��ن أح � ��زاب وحركات
وج�م�ع�ي��ات وس��راي��ا و«ل �ج��ان ع�م��ل م �ق��اوم» في
مختلف امل�ن��اط��ق اللبنانية؟ وال �ج��واب ع��ن هذا
السؤال هو ،حسب اعتقادنا ،النفي .ومن املفيد
التذكير هنا ب��أن ه��ذا ال�س�لاح ت�ح��ول إل��ى عبء
في  7أيار عندما حاول الحزب استعمال بعض
حلفائه كواجهة في بيروت وبعض املناطق.
وبمناسبة الكالم عن  ّ 7أي��ار ،يجب التذكير بأن
على حزب الله ،كي يتخلص من صورة «البعبع»
املذهبي التي التصقت به ،أن يتحول إلى ضامن
للسلم األه�ل��ي ف��ي ّالبلد ب��االش�ت��راك م��ع الجيش
ال�ل�ب�ن��ان��ي .ال ب��ل إن وأد ال�ف�ت�ن��ة امل��ذه�ب�ي��ة ،التي
يجري الحديث عنها كثيرًا هذه األي��ام ،يستلزم
أخذ الحزب هذه املسؤولية على عاتقه بمنتهى
ال �ج��دي��ة .وي �ب��دأ ه ��ذا األم� ��ر ب��ات �خ��اذ اإلجراءات
الداخلية التي تضمن ع��دم إمكانية اش�ت��راك أي
م��ن أف � ��راده أو م�ج�م��وع��ات��ه ف��ي اش �ت �ب��اك مماثل
الشتباك ب��رج أب��ي حيدر ف��ي املستقبل وف��ي أي
ظرف من الظروف.
وتكمن األهمية الشديدة لهذا األمر من واقع أن
امل�ع��رك��ة ال��دائ��رة ح��ال�ي��ًا ب�ش��أن املحكمة الدولية
ه��ي ب��رأي �ن��ا م �ع��رك��ة ُ ع �ل��ى «ص � ��ورة ح ��زب الله».
َ
فالهدف األس��اس��ي مل��د ْوزن��ي حركة املحكمة ،من
أجهزة استخبارات غربية (أو باألحرى أميركية
ّ
وإسرائيلية) ،ه��و ن��زع ص��ورة امل�ق��اوم��ة الفعالة
ب��وج��ه إس��رائ�ي��ل ع��ن ال �ح��زب ،وإل�ص��اق��ه بصورة
امل �ي �ل �ي �ش �ي��ا امل��ذه �ب �ي��ة امل �ت �ق��وق �ع��ة ع �ل��ى نفسها
والجاهزة لضرب املذاهب األخرى في لبنان .أي
بمعنى آخر ،عزل الحزب عن الرأي العام اللبناني
والعربي ،وحصر الجمهور الحاضن للحزب في
الوسط الشيعي فقط .والخطر في هذا األمر هو
مساهمته في تحويل إيران إلى العدو األساسي

 3/2من أعضاء املحكمة الدستورية.
ط �ب �ع��ًا ال ت�س�ت�ج�ي��ب ه� ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات لجميع
امل�ق��اي�ي��س ال��دي�م��وق��راط�ي��ة .ول�ك��ن ن�ج��اح عملية
االستفتاء بحد ذاته سيمهد الطريق لتغييرات
كبيرة ف��ي ال�س�ن��وات القليلة املقبلة ،وسيفتح
آف ��اق ��ًا ج ��دي ��دة أم� � ��ام ال� �ت� �ح ��ول الديموقراطي
ف��ي ت��رك �ي��ا ،وس �ي ��ؤدي إل ��ى ت��رس �ي��خ امل��زي��د من
الحريات الفردية وال�ح�ق��وق ،وسينهي هيمنة
مؤسسات تقليدية غير منتخبة شعبيًا على
مقدرات الدولة.
�وة ي� �ع ��ود إل � ��ى اعتبارين
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�
�
خ
�
�
ل
ن� �ج ��اح ه � ��ذه ا
ّ
ح��اس �م�ينّ ،
األول م�ت�ع��ل��ق ب��امل�ح�ي��ط األوروبي
ال��ذي ّ
رح��ب بالتعديالت الدستورية واعتبرها

«خطوة في االتجاه الصحيح مطالبًا بضرورة
مطابقتها مل�ع��اي�ي��ر االت �ح��اد وت�ن�ف�ي��ذه��ا فعليًا
على أرض الواقع».
وال�ث��ان��ي متعلق ب��ال��رؤي��ة ال�ت��ي يحملها حزب
ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ،وب�ن�ظ��رت��ه لكيفية صناعة
ال�ت�غ�ي�ي��ر ف��ي ت��رك �ي��ا ،ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م�ن��ذ شهر
آب /أغسطس  2001عندما أس��س رج��ب ّ
طيب
أردوغان ،رئيس بلدية اسطنبول سابقًا ،برفقة
عبد الله غول ،حزب العدالة والتنمية رافضني
االل �ت �ح��اق ب �ح��زب ال �س �ع��ادة ال� ��ذي أس �س��ه نجم
الدين أربكان بعد حل حزب الفضيلة الذي كان
يجمعهم جميعًا.
وق��د نشأ ال�ح��زب الجديد على أس�ل��وب يحاول
التأسيس لتجربة جديدة توفر مخرجًا للمأزق
األي��دي��ول��وج��ي ال� ��ذي ع��ان��اه ح ��زب أرب� �ك ��ان في
املرحلة السابقة .وم��ن اإلج��اب��ات التي صاغها
رف ��اق أردوغ� ��ان ع��ن طبيعة عملهم السياسي،
اآلتي:
ـ�ـ�ـ أن �ه��م ي�س�ت�ن��دون إل ��ى ق��واع��د الديموقراطية
وال �ش �ف��اف �ي��ة وال��رغ �ب��ة ف��ي ال �ت �ع��اون م��ع الغير،
وال يتمحورون ح��ول عقيدة دينية معينة .بل
ال ي��رون أي ح��رج ف��ي ات�خ��اذ العلمانية كإطار
ن�ظ��ري ملفهوم ال��دول��ة ،وذل��ك عبر التمييز بني
امل ��ؤس� �س ��ات ال��دي �ن �ي��ة وب �ي��ن ال� ��دول� ��ة والحزب
ك �م��ؤس �س��ات س �ي��اس �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ع�ل�م��ان�ي��ة غير

ً
في نظر الشارع العربي بدال من إسرائيل ،وهو
ما تعمل عليه أجهزة االستخبارات املذكورة ليل
نهار.
وم��ن امل��ؤك��د أن ال��ذي��ن ه��م وراء املحكمة الدولية
ال ي �ط �م �ح��ون ل� �س ��وق ق � �ي� ��ادات ح � ��زب ال� �ل ��ه إلى
الهاي ومحاكمتهم هناك كما سيق سلوبودان
م�ي�ل��وس�ي�ف�ي�ت��ش م ��ن ق �ب ��ل .ف�ل�ا خ� ��وف م ��ن هذه
الناحية على ال�ح��زب ال��ذي ل��م تتمكن إسرائيل
م��ن إس�ق��اط ش�ع��رة واح ��دة ع��ن رأس أي رم��ز من
رم ��وزه ف��ي ح��رب ت�م��وز .لكننا ب�ص��راح��ة نخاف
على الحزب ونخشى أن تنجح األجهزة الغربية
ف��ي ت�ح�ط�ي��م ص��ورت��ه وع��زل��ه إذا ل��م ي�ت�م�ك��ن من
خ��وض معركة املحكمة بكفاءة تحاكي كفاءته
العسكرية.
وك ��ان ال �ح��زب ق��د ب��دأ ه��ذه امل�ع��رك��ة ب��داي��ة جيدة
م��ن خ�لال الحملة اإلع�لام�ي��ة التي ق��اده��ا السيد
ح �س ��ن ن �ص ��ر ال � �ل� ��ه .ل �ك ��ن ه � ��ذه ال �ح �م �ل��ة ليست
كافية وح��ده��ا على اإلط�ل�اق ،واستكمالها يبدأ
باملعالجة الحقيقية ألس�ب��اب اشتباك ب��رج أبي
ح �ي��در ون �ت��ائ �ج��ه وال ي�ن�ت�ه��ي ب �م �ب��ادرة الحزب
إلى االنفتاح الحقيقي على «الخارج» اللبناني
وال� �ع ��رب ��ي ع �ل ��ى ح� ��د س� � � ��واء .ف ��ال� �ح ��زب يعاني
م ��ن ق �ص��ر ع�ل�اق ��ات ��ه ال �ت �ح��ال �ف �ي��ة ع �ل��ى الجهات
وال �ش �خ �ص �ي��ات امل �س �ت �ع��دة ل�ت�ل�ق��ي األوام� � ��ر عبر
األقنية االستخبارية ،واملستعدة للعمل باألوامر
والتصريح باألوامر واالتصال بالغير باألوامر
ونقل الرسائل باألوامر .وغني عن القول إن هذا
من العالقات ال يبني رأيًا عامًا وال يؤدي
النوع ّ
إل��ى ت�ح��ل��ق الجماهير ح��ول امل �ق��اوم��ة .فاألمثلة
ع �ل��ى «اخ � �ت� ��راع» ال �ج �م��اه �ي��ر امل ��ؤي ��دة لألنظمة
العربية ،املعتدلة منها وامل�م��ان�ع��ة ،أك�ث��ر م��ن أن
تعد وأن تحصى .لكن املحسوم أن ال��رأي العام
في منطقتنا ،أو ما يسمى بالشارع العربي ،هو
في مكان آخر تمامًا.
ونتمنى أخيرًا أال تكون حرية حركة الحزب في
االنفتاح على الغير ،وفي خوض معركة املحكمة
أم��ام ال ��رأي ال�ع��ام ،مقيدة م��ن بعض «الحلفاء»،
وأال نصل إلى يوم نضطر فيه إلى القول «ومن
الحلف ما قتل».
* كاتب لبناني

معادية للدين وتؤمن بأهمية القيم اإلسالمية
في الرقي بالوعي االجتماعي .كما أنها علمانية
ال تتنكر للهوية اإلسالمية للشعب التركي.
ــــ أن�ه��م ي��ؤم�ن��ون ب��ال�ش��راك��ة ف��ي تسيير شؤون
الحزب بطريقة مؤسساتية ،ويرفضون أسلوب
الطاعة العمياء كما كان األمر في عهد أربكان.
ــــ أنهم سينشغلون بالقضايا الحقيقية التي
تشغل الرأي العام التركي مثل عدم املساواة في
توزيع الثروة وارت�ف��اع نسبة البطالة وضعف
الخدمات الصحية واختالالت نظام التعليم...
ّ
ــــ أن منظورهم للمسألة االقتصادية ال ينطلق
م ��ن ت� �ص � ّ�ور ن� �ظ ��ري ط� ��وب� ��اوي ح ��ال ��م كنظرية
«ال �ن �ظ��ام ال �ع��ادل» (أرب� �ك ��ان) ،ول�ك�ن�ه��م يؤمنون
بممارسة سياسات اقتصادية واقعية تتناسب
مع الظروف الدولية وتعتمد مفاهيم املنافسة
الحرة والعقالنية والشفافية مع حماية ذوي
الدخل املحدود من الناحية االجتماعية.
ــــ الرهان على تلبية رغبة املواطنني في االنضمام
إلى االتحاد األوروبي وتهيئة الظروف املناسبة
لذلك.
ً
ـ�ـ�ـ�ـ اع�ت�م��اد امل �ق��ارب��ة ال�ح�ق��وق�ي��ة ال�ص��رف��ة مدخال
للبحث ع��ن حلول لبعض القضايا الهوياتية
الحساسة مثل قضية الحجاب ،والحذر الشديد
تجاه اعتماد خطاب يحمل أي مشاعر دينية
أو عقدية.
إن � �ه� ��ا ق� �ص ��ة م� ��راج � �ع� ��ات ع �م �ي �ق��ة ن �ج �ح��ت في
تقديم اإلس�ل�ام ب�ص��ورة مختلفة ع� ّ�م��ا تعرضه
ال �ح��رك��ات اإلس�لام �ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،كما
أنها انتبهت إلى أن املعايير الدولية في مجال
حقوق اإلنسان تعتبر جزءًا من الحل بالنسبة
ل � �ل ��دول ال� �س ��ائ ��رة ف ��ي ط ��ري ��ق الديموقراطية
وفرصة للتأهيل الديموقراطي وليست معايير
«مفروضة من الغرب» لتحطيم الخصوصيات
كما يرى البعض .وهو األمر الذي يتطلب املزيد
من الوقت لتنتبه إليه الحركات اإلسالمية في
العالم العربي.
* باحث وعضو املجلس الوطني
لحزب العدالة والتنمية املغربي
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مستمرة ولكن...
األونروا
ّ

معتصم حمادة*

يسيطر على الفلسطينيني ه��اج��س ح��ل وكالة
ال�غ��وث (األون� ��روا) وإح��ال��ة خدماتها إل��ى الدول
العربية املضيفة .ويرون في هذا ،حال حصوله،
إع�ل�ان ��ًا دول �ي ��ًا ب��إس �ق��اط ح ��ق ال� �ع ��ودة ،ملصلحة
التوطني ،وانسحاب املجتمع الدولي من واجباته
نحو الالجئني الفلسطينيني ،وتركهم ملصيرهم
املجهول.
مرد هذا الهاجس ،وقوع األونروا في عجز مالي
مركب بدأ مع التوقيع على اتفاق ّ أوسلو نهاية
ع��ام  .1993وه��ذا العجز املالي يمثل تعبيرًا عن
تراجع ال��دول املانحة عن التزاماتها التاريخية
نحو األونروا ،والتعهد بتمويلها سنويًا إلى أن
تجد قضية الالجئني طريقها إل��ى ال�ح��ل .ولقد
جاء إعالن كندا ،أخيرًا ،التوقف عن املساهمة في
تمويل الوكالة من اآلن فصاعدًا ،ليوفر لهواجس
الالجئني مبرراتها ،وليزيد من قلقهم وتخوفهم
من احتمال شطب الوكالة ،وكذلك شطب حقهم
في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا
منها منذ عام  ،1948باعتباره ،كما وصفته األمم
املتحدة ،حقًا غير قابل للتصرف.
غير أن الواقع يؤكدّ ،بعيدًا عن أية هواجس ،أن
ّ
ح��ل وكالة الغوث يمثل عملية معقدة ويحتاج
إلى قرار ال يمكن أن تتخذه إال الجهة التي قررت
إنشاء هذه املنظمة الدولية ،نعني بذلك الجمعية
ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ف��ي ق��راره��ا الشهير 302
ت��اري��خ  .1949/12/8وال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ،وفي
دورتها العادية ،خريف كل عام ،تجدد التفويض
ل��وك��ال��ة ال�غ��وث (ب��اع�ت�ب��اره��ا منظمة مؤقتة إلى
حني حل قضية الالجئني) وتصادق على مشروع
موازنتها السنويةً ،
بناء على توصية مقدمة من
ّ
اللجنة االس�ت�ش��اري��ة ،امل�ك��ون��ة ع ��ادة م��ن ممثلي
كبار املانحني وممثلي الدول املضيفة .ولم يبدر
عن أي طرف حتى اآلن ما يشير إلى أن ثمة نية
الالجئني ملصيرهم.
لحل وكالة الغوث وترك
ّ
فالوكالة ،كما هو معروف ،تمثل ،في السياسة،
اع �ت��راف��ًا م��ن امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ب�م�س��ؤول�ي�ت��ه عن

إعادة صياغة البرامج
لتحويل األونروا من منظمة
إغاثة إلى منظمة تنموية
إقليمية!
ن �ك �ب��ة ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وت �ش ��ري ��د حوالى
ثلثيه خارج وطنهم ،كما تمثل في الوقت نفسه
ش��اه �دًا ع�ل��ى ال�ج��ري�م��ة ال�ت��ي ارت�ك�ب��ت ب�ح��ق هذا
ال�ش�ع��ب ع�ل��ى ي��د ال�ج�ه��ات امل�س��ؤول��ة ع��ن تقسيم
 .181أم��ا م��ن الناحية
فلسطني ب�م��وج��ب ال �ق��رار ّ
االجتماعية ،فإن الوكالة تمثل املصدر الرئيس
للخدمات املقدمة إلى الالجئني في مخيماتهم،
وخاصة في مجاالت التعليم والصحة واإلغاثة.
وح��رم��ان ال�لاج�ئ�ين م��ن خ��دم��ات ال��وك��ال��ة ،يعني
حرمانهم من الجهة التي توفر لهم جانبًا مهمًا
من احتياجاتهم املعيشية.
إال أن استبعاد ق��رار ح��ل «ال��وك��ال��ة» ،ف��ي الوقت
الحالي ،ال يعني أن الوكالة ال تتهددها مخاطر
من نوع آخر ،تطال قدرتها على تقديم خدماتها
إل ��ى ال�ل�اج �ئ�ي�ن ،ك �م��ا ت �ط��ال م��وق�ع�ه��ا السياسي
ورمزيتها القانونية بالنسية لقضية الالجئني
وحق العودة.
ف��ال��دول امل��ان�ح��ة ال تستجيب ل �ن��داءات الوكالة
ب�ض��رورة زي��ادة مساهمتها ف��ي التمويل ،وبما
يتناسب مع الزيادة السكانية لالجئني ،وارتفاع
األس � �ع� ��ار ،وت ��راج ��ع ال� �ق ��درة ال �ش��رائ �ي��ة للدوالر
(العملة املعتمدة من الوكالة) .ولم تجد الوكالة
ً
حال ألزمتها املالية ،وتجاهل املانحني لنداءاتها،
س ��وى ال �ت��وج��ه ن�ح��و ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل�ت��زي��د من
م�س��اه�م�ت�ه��ا .ع�ل�م��ًا ب ��أن ج��ام�ع��ة ال� ��دول العربية
ك��ان��ت ق��د أق ��رت أال ت��زي��د امل�س��اه�م��ة ال�ع��رب�ي��ة في
تمويل الوكالة ،عن  %7،8من مجموع موازنتها،
حتى ال تتحول الوكالة ،في ظل زي��ادة التمويل
ال �ع��رب��ي ،م��ن منظمة دول �ي��ة (ت�م� ّ�ول�ه��ا الواليات
امل�ت�ح��دة وأوروب � ��ا خ��اص��ة) إل��ى منظمة عربية،
وهو ما يقود عمليًا إلى إعفاء املجتمع الدولي
من مسؤولياته القانونية عن قضية الالجئني.
ف �ت �ت �ح��ول ق �ض �ي��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن م ��ن ق �ض �ي��ة دولية
ت�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا امل �ن �ظ �م��ة ال��دول �ي��ة لألمم
املتحدة (صاحبة القرار  )181إلى قضية عربية،
تلقى أع�ب��اؤه��ا ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ع��ات��ق ال �ع��رب ،وهو
م��ا ي�س��اوي ،ف��ي مضمونه ،التوطني بطريقة أو
بأخرى.
إن ه � ��ذا ال ي �ع �ن��ي إع � �ف� ��اء ال� � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة من

واجباتها نحو الالجئني .لكن هذا يمكن أن يتم
عبر الجمعيات واملؤسسات األهلية الفلسطينية
والعربية الناشطة في املخيمات .ولعل تجربة
ال�ه�لال األح�م��ر اإلم��ارات��ي ف��ي اإلش ��راف املباشر
�ادة ب �ن��اء م��ا ه��دم��ه ال �ع ��دوان ف��ي مخيم
ع�ل��ى إع� � ّ
جنني ،تمثل سابقة ناجحة يمكن الدول العربية
أن تحذو حذوها.
ال �خ �ط��ر ال �ث��ان��ي ه ��و ل �ج��وء ال��وك��ال��ة إل ��ى إعادة
ّ
يحولها
صياغة بعض برامجها الخدمية ،بما
م��ن منظمة إغ��اث��ة (وه��و ال�ه��دف الرئيسي الذي
أن�ش�ئ��ت ألج �ل��ه) إل ��ى م�ن�ظ�م��ة ت�ن�م��وي��ة إقليمية.
معان
وال �ف��ارق ب�ين الصفتني كبير وواس��ع ول��ه
ٍ
سياسية ال يمكن إخفاؤها .فمنظمة اإلغاثة تعني
توفير الحاجات املعيشية لالجئني دون أن يمس
ذلك حقوقهم السياسية وفي مقدمها حقهم في
العودة .أما التحول إلى منظمة تنموية ،فمعناه
ت��وف�ي��ر م �ق��وم��ات «اإلق ��ام ��ة ال��دائ �م��ة» ل�لاج��ئ في
مكان إقامته الحالي ،بحيث تتوافر صالت بينه
وبني محيطه املحلي ،على حساب تطلعه نحو
ال �ع��ودة .وف��ي السياق نفسه ،تلجأ ال��وك��ال��ة إلى
تقليص مساحة برنامجها اإلغاثي ،كأن تشطب
منه بند «إصالح املأوى» .واملأوى يعني ،في ما
فلسطيني
ي�ع�ن�ي��ه ،ص��ون امل�خ�ي�م��ات ،كمجتمع
لاّ
قائم بذاته ،يصون الشخصية الوطنية ل جئ،
ويمنع ذوبانه في محيطه املحلي ،إن من حيث
صون اللهجة ّالفلسطينية أو العادات أو التقاليد
وغيرها ،ما يمثل في مجموعه ّ
املكون املجتمعي
ّ
للشخصية الفلسطينية .وعندما يتحول املأوى

إلى مكان غير صالح للسكن ،فإن ذلك معناه دفع
ال�لاج��ئ للبحث ع��ن م�ك��ان س�ك��ن آخ ��ر .وف��ي ظل
ان �س��داد آف��اق السكن ال�ب��دي��ل ف��ي امل�خ�ي��م ،بسبب
االكتظاظ وكثافة السكان ،يصبح البديل السكن
خارج املخيم .ولتظهير هذه القضية بارزة نلفت
النظر إلى قضية «نهر البارد» ومعاني تشريد
سكانه.
ّ
املسألة الثالثة هي أن ما أسهم في وقوع الوكالة
ف��ي العجز امل��ال��ي ،وبالتالي تقليص خدماتها،
ه��و ت �س� ّ�رب س�ي��اس��ة ال �ه��در امل��ال��ي وال �ف �س��اد إلى
دوائ��ره��ا العليا .فمرتبات كبار املوظفني (وهم
ع��ادة م��ن األج��ان��ب ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون أن يطبقوا
ع �ل��ى م�خ�ي�م��ات ال�لاج �ئ�ين ن �ظ��ري��ات اجتماعية
وس�ي��اس�ي��ة ف�ب��رك�ت�ه��ا وص��اغ�ت�ه��ا دوائ� ��ر غربية
ف��ي سياسات معينة ومكشوفة) ترهق موازنة
الوكالة وتسبب لها نزيفًا كبيرًا يستهلك قسمًا
غير قليل من وارداتها .وهناك على الدوام بنود
توفر لهؤالء املوظفني امتيازات ال تتوافر لغيرهم
من املوظفني املحليني .في الوقت نفسه ،تتصدى
إدارة الوكالة للموظفني املحليني ،كلما طالبوا
بزيادة مرتباتهم لتتساوى مع مرتبات نظرائهم
في ال��دول املضيفة ،وتتذرع الوكالة على الدوام
بنقص التمويل ،وه��و «نقص» ال يستذكره أي
من كبار املسؤولني في هذه املنظمة الدولية وهم
يرسمون الئحة مرتباتهم كخبراء إغاثة وتعليم
وعلم اجتماع(!) .كما يسهم في ّ استنزاف مالية
الوكالة سياسة الفساد التي تعشش منذ سنوات
في اثنتني من لجانها الرئيسية في كل إقليم من
أقاليم خدماتها الخمسة ،هما لجنتا املشتريات،
واإلن� �ش ��اءات .ف��األول��ى م�س��ؤول��ة ع��ن مشتريات
الوكالة ًكلها من س�ي��ارات وشاحنات ووسائط
نقل ،نزوال حتى القرطاسية في املدارس واملكاتب
اإلداري� ��ة .وك�ث�ي�رًا م��ا أوض�ح��ت بعض الصفقات
كيف يذهب جزء غير يسير من ثمن املشتريات
إل��ى ال�ج�ي��وب م��ن ب��اب ال�س�م�س��رة وال�ك�س��ب غير
املشروع .والحديث هنا يطال مبالغ ،يمكنها ،لو
رص��دت في خدمة الالجئني ،أن تعالج أكثر من
مشكلة مزمنة في املجال البيئي أو التعليمي.
أما اللجنة الثانية فمسؤولة عن إنشاءات املنظمة
ك��امل��دارس واملستوصفات وامل��راك��ز االجتماعية
النسائية والشبابية وغ�ي��ره��ا .وس�ج��ل الوكالة
حافل بالفضائح ذات الصلة باملباني التي تشاد،
عبر مقاولني معنيني ،يثبت ،عند هطول املطر،
أنها غير صالحة للسكن ،وأن بناءها مخالف
ل��دف �ت��ر ال � �ش� ��روط .ال �غ��ري��ب ف ��ي األم � ��ر ،أن لجنة
اإلنشاءات تلجأ «لصيانة» املباني الجديدة إلى
املقاولني أنفسهم الذين تولوا إقامة هذه املباني،
وهكذا تدور الصفقات في دائرة مغلقة.
يقودنا ذلك إلى الحديث عن الحاجة املاسة إلى
تفعيل املجتمع املحلي في املخيمات وتجمعات
ال�لاج�ئ�ين ،ف��ي إط��ار منظم ،لفرض ال��رق��اب��ة على
أداء الوكالة ،من موقع العارف بخفايا أوضاعها
الداخلية ،وآليات اتخاذ القرار فيها ،وبما يمكن
املجتمع املحلي ،عبر أدوات ��ه املختلفة (اللجان
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،االت� � �ح � ��ادات ال �ن �س��ائ �ي��ة والعمالية
وال�ش�ب��اب�ي��ة .واألن��دي��ة ع�ل��ى اخ �ت�لاف وظائفها)
من صون حقوقه ،والدفاع عنها ،إن في العالقة
مع الجهات املانحة ،أو الجهات املعنية في إدارة
أعمال الوكالة في هذا اإلقليم أو ذاك.
* كاتب فلسطيني

