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הפליטים בעיית
האו"ם של

ן קושנר ארלי

חסרי־הכל הפליטים שמיליוני כשהתברר השנייה, העולם מלחמת סיום הסיוע עם מידי ארגוני הולם לטיפול זוכים אינם את אירופה הציפו  אשר
הסעד. מאמצי ותיאום להקים סוכנות מיוחדת לריכוז האו"ם החליט הקיימים,
בהתאם ואילך זמן פעלה מאותו (יּו־אן־אייץ'־סי־אר) לפליטים' האו"ם 'נציבות
שאומצה של פליטים", מעמדם בדבר "האמנה ולכללים שהתוותה לפרמטרים
הפליטים שבעיית וככל מאז, שחלפו בעשורים .1951 בשנת בז'נבה האו"ם בידי
מאמציו כל שייחד את עולמי בארגון הצורך גבר יותר, ונעשתה גלובלית החריפה
והייתה והממוקדת־יחסית הקטנה הסיוע נציבות התרחבה כך בעניין. לטיפול
מדינות ממאה ביותר משרדים דולר, מיליארד של שנתי תקציב בעל לארגון
נציבות של הכחולים  האוהלים חירום. וסיוע משפטית הגנה לתת  ויכולת
ברחבי העולם. עקורים למיליוני הומניטרית עזרה להושטת סמל הפליטים נעשו
הנוגעים הבינלאומי המשפט לדיני העולם מדינות של ציותן על הפיקוח לצד
"בני־ טווח או ארוכי פתרונות ליצור למטרה הפליטים נציבות לה לפליטים, שמה
מרצון שיבה  כגון פתרונות שבטיפולה, האוכלוסיות של למצוקותיהן קיימא" 
במקומות או נמצאו הם שבהן המקלט במדינות יישוב־מחדש או המוצא למדינות
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מיליון וחמישה מעשרים  ליותר הפליטים  נציבות  סייעה היום  עד אחרים.
בחייהם. חדש דף לפתוח אדם בני

יותר במשך בר־קיימא פתרון נמצא לא אחת פליטים לקבוצת זאת, ועם
1949-1948 בשנים מישראל שברחו הפלסטינים  הערבים שנה: מחמישים
750,000-500,000 על מספרם עמד בתחילה העצמאות. מלחמת בעקבות
59 בתוך חיים מונים יותר מארבעה מיליון איש, שמרביתם הם היום אך נפש,
מבעיות באחת מדובר שונים. אזורים בחמישה להם, בסמוך או פליטים, מחנות
פתרון כל לה מסתמן ולא בעולם;1 ביותר והממושכות ההיקף רחבות הפליטים

באופק. ממשי
פליטי רוב למדיי. מפתיעה הפלסטינים הפליטים של מצוקתם ראשון, במבט
הקבוצה הם והפלסטינים האו"ם, של הפליטים נציבות בידי מטופלים העולם
הסעד נפרדת: 'סוכנות או"ם סוכנות של הבלעדיים הנהנית משירותיה היחידה
אונר"א (אונר"א). הקרוב'  במזרח פלסטינים האו"ם לפליטים של והתעסוקה
ובין בינה  וההבדלים פליטים, של מעמדם בדבר האמנה מן במנותק פועלת 
הפליטים את מסווגת אונר"א ראשית, ביותר: מהותיים הפליטים נציבות
שנית, הנציבות; את המשמשים מאלה שונים קריטריונים לפי הפלסטינים
נהנית שממנה בשנה, דולרים מיליוני מאות כמה של בינלאומית סיוע חבילת
והרווחה הסעד החינוך, הבריאות, שירותי מרב את לספק לה מאפשרת אונר"א,
של לפתחן לגלגל נוהגת הפליטים שנציבות אחריות - נתמכיה לאוכלוסיית
בני־קיימא פתרונות להשגת החותרת לנציבות, בניגוד שלישית, המקלט; מדינות
הפליטים לסוגיית קבע פתרון כל בעקביות שוללת אונר"א הפליטים, לבעיות
שלפני ישראל לגבולות ל"שיבה" זכותם על מתעקשת זאת ותחת הפלסטינים,

פוליטית.2 מבחינה בעליל ישימה בלתי תביעה - 1967
בקהילייה המקובלות  הנורמות  מגדרי החורגת פעילותה,  בעצם  וכך,
לצמצמה, במקום הפליטים בעיית את להנציח אונר"א הצליחה הבינלאומית,
בבסיס הקמתה ומכפיפה שעמדו ההומניטריות המטרות שהיא זונחת את תוך
נוהגת שאונר"א היות ועוד: זאת הערבי. העולם של הפוליטיים ליעדיו אותן
פעמים רבות נוטה היא שלה, המוטבים אוכלוסיית מקרב עובדיה רוב לגייס את
ולעתים בחסותה, המתבצעת הטרוריסטית הפעילות לנוכח עיניה את לעצום
דבר, של בסופו הפלסטיני. ממש בידי הטרור של כבת־ערובה מתפקדת אף היא
בסיכויי השגת מחבלת לא רק הפלסטינים לבעיית הפליטים אונר"א גישתה של

עצמם. לפליטים מזיקה אלא אף התיכון, במזרח השלום
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הוקמה לפליטים, סיוע לשם  שנוסדה הראשונה האו"ם  סוכנות 1949. אונר"א, בדצמבר   8 ביום הכללית  העצרת של  302 להחלטה   בהתאם 
שברחו הפלסטינים לפליטים ותעסוקה סעד תכניות לנהל הוטל הסוכנות על
בשליטה (אז עזה לישראל: הסמוכים הערביים לאזורים העצמאות במלחמת

וסוריה. לבנון גופא, ירדנית), ירדן (אז בשליטה ושומרון יהודה מצרית),
ללחציו הודות בעיקר דופן, יוצאת מאוטונומיה אונר"א נהנתה מלכתחילה
של מינויו האו"ם, סוכנויות למשל, בניגוד לרוב לכן, באו"ם. הערבי הגוש של
הנציב העצרת הכללית. של אישורה את דורש אינו של אונר"א הכללי הנציב
- עצמה אונר"א של המייעצת בוועדה כך לשם שנעזר האו"ם, מזכ"ל בידי מתמנה
מחזיק בשום סמכות ואינו זו בלבד מתכנס למטרה אשר של עשרה חברים, גוף
החוקים במערכת  תלויה אינה שהסוכנות כיוון אחרת.3 מעשית או ביצועית 
לה רב המאפשר מחופש אונר"א נהנית הקיימים, ההסכמים הבינלאומיים או
נציבות את המשמשים מאלה מאוד השונים משלה, ונהלים מנחים קווים לקבוע

כך: מגדירה אונר"א למשל, פלסטינים", "פליטים את המונח הפליטים.

ושאיבדו ,1948 למאי 1946 יוני בין בפלסטינה הרגיל מושבם שמקום אנשים
בשנת הערבית-ישראלית המלחמה מן כתוצאה פרנסתם ומקור בתיהם את

4.1948

מאוד הקצר התושבּות קריטריון בשל כשלעצמו, ולּו מוזר זו בהגדרה השימוש
רבים אנשים על אותה להחיל  המאפשר - בלבד שנתיים  - קובעת שהיא
מאלה שרבים לזכור בהקשר זה יש ואמנם, פלסטינה זה מקרוב. לשטחי שהגיעו
ערב ממדינות קודם לכן קצר זמן הגיעו תקופה ישראל באותה מארץ שברחו

אחר עבודה. השכנות, בחיפוש
היחידה המוכרת במשפט להגדרה אונר"א של הנוסח מעניין להשוות את
והוכפפה בלבד אחריה שנתיים הפליטים, שהוקמה נציבות זו של - הבינלאומי
המונח הנציבות, הגדרת פי  על הפליטים. מצב על  האו"ם אמנת להחלטות

אדם "פליט" חל על

לקבוצה השתייכותו  נתינותו, דתו, גזעו,  בשל יירדף כי סביר חשש  שיש
נתינּותֹו למדינת מחוץ המצוי אדם הפוליטית; עמדתו או מסוימת חברתית
באותה לחסות זה, חשש מוכן, בשל אינו או ושאינו יכול הקבועים מגוריו או

או לשוב אליה.5 מדינה
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התכוונה לא שהאמנה מבהירה הקבועים" מגוריו או נתינּותֹו ההדגשה "מדינת
לאזור באו מקרוב שזה אלה כדוגמת - ארעיים תושבים על ההגדרה את להחיל
זה ההבדל אולם אין אונר"א. של לנוסח בניגוד - עבודה המדובר בחיפוש אחר
אחרים רבים אנשים גם מקיפה אונר"א של ההגדרה ההגדרות. שתי בין היחיד
יאבד שאדם קובעת הפליטים. הנציבות של נציבות בהגדרה נכללים היו שלא

כ"פליט", אם את מעמדו

ורכש חזר נתינותו, את משאיבד או, נתינותו; במדינת לחסֹות מרצונו חזר
הנתינּות מדינת נהנה מהגנת והוא חדשה, שרכש נתינות או מרצונו; אותה
כפליט חדלו שבגינן הוכר עוד, מרגע שהנסיבות יכול או... שאינו החדשה שלו;

נתינּותו.6 במדינת לחסֹות מלהתקיים, להתמיד בסירובו

ממי או אחרת, ממדינה שקיבל הגנה משפטית מאדם הפליט מעמד שלילת
המושג הגדרת של למנוע הרחבה נועדה לו, כשהדבר הוצע כן לעשות שסירב
אונר"א, למטרות פוליטיות. הנציבות בשירותי ראוי שימוש בלתי שיעודד באופן
את לשלול שהיא מסרבת בלבד זו לא הגמור: ההפך עושה את זאת, לעומת
אלפי - כמו מאות עוד עליו חלה אינה המקורית הפליט ממי שההגדרה מעמד
לצאצאי נצחי פליט של מעמד היא אף מקנה - בירדן שהתאזרחו הפלסטינים
העברי האינטרנט אתר שמסביר כפי רביעי. דור עד אפילו הפלסטינים, הפליטים
פליטי ישנם פלסטינים. פליטים של קבוצות מספר "ישנן הארגון: של הרשמי
שאינם ואלו אונר"א ברשימות הרשומים אלו סוגים: משני וילדיהם 1948
כתוצאה ממלחמת פליטים ישנם כן כמו ישראל, בתוך פליטים רשומים. וישנם
צאצאיהם את נתמכיה בין לא כללה במפורש  אונר"א היא כשנוסדה 7."1967
הפליטים, אוכלוסיית של הדור השני עם הופעת אך הפלסטינים; הפליטים של
"בענייני זכות כי והסבירה פלסטיני" "פליט המונח הגדרת את רופפה אונר"א
ממובני יותר רחב במובן  מוסבר  פלסטיני'  'פליט  המושג  והפיצוי...  השיבה

אונר"א".8
של הקמתה לאחר הסוכנויות, של שתי המושג בהגדרת ההבדלים למרות
לכאורה, שהרי בתוכה. אונר"א  את להטמיע ההיגיון ִחייב  הפליטים נציבות
של בהמשך קיומה עוד טעם היה לא כללית סוכנות פליטים ייסודה של עם
- מסוימת אחת פליטים לאוכלוסיית סיוע על שתופקד נפרדת סוכנות או"ם
על עמדו ערב שמדינות אלא בכך. הכרוכות הביורוקרטיות הכפילויות כל על
של סמכותה מתחום יוצאו מאונר"א סיוע המקבלים הפלסטינים שהפליטים כך
ערב מדינות מסביר כי הפליטים נציבות של האתר הפליטים החדשה. נציבות
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החדשה הנציבות עבור שתוכננה העבודה של הלא־פוליטי הצביון כי "חששו
ומאחר הפלסטינית".9 הבעיה של מאוד הפוליטי לטבעה בסתירה יעמוד
הערבים־הפלסטינים הפליטים לבעיית בנוגע האמנה של היעילה שהחלתה
הארגונים בין המיזוג אפשרות ערב, מדינות של בחתימתן ממילא תלויה הייתה
אותם על  הוחלה  לא האמנה  דבר של בסופו וגידים. עור  קרמה לא  מעולם 
נשמר כך ממנה.10 סיוע שקיבלו או אחרת או"ם מסוכנות להגנה שזכו פליטים
בקבוצת המטפלת היחידה הבינלאומית  הסוכנות אונר"א:  של החריג מצבה

עצמאי. באורח לפעול להמשיך הורשתה ויחידה אחת פליטים
ראויה הפלסטינים לפליטים  הועילה אונר"א של עצמאותה  אם השאלה
עקורים של לשלומם אחריות עצמו על לקבל האו"ם החליט כאשר נפרד. לדיון
בהעדר רב. הכרוך בסבל מצב הוא פליט היות כי הודה העולם, הוא רחבי בכל
ופוליטיות כלכליות חברתיות, זכויות הפליטים מן נשללות משלהם, מדינה
שבלעדיהן זכויות מובן מאליו - כדבר אזרחי העולם מקבלים שרוב בסיסיות
ומתמיד מאז חתר האו"ם לפיכך ומַסּפקים. פוריים חיים לנהל אי־אפשר כמעט

האפשרית. במהירות זה למעמד קץ לשים
תוצאות חולל הפלסטינים  הפליטים בסוגיית אונר"א של  הטיפול אך
הבעייתית־ממילא ההגדרה גבולות את להרחיב החלטתה בתכלית. הפוכות
הביאה צאצאים, של והולך גדל מספר שתכלול כך הפלסטינים, הפליטים של
מנהיגים שמבחינת אפשר ולהחמרתה. להרחבתה הבעיה, להנצחת למעשה
נמצא מזור כל עוד לא שכן מלכתחילה, המטרה ערבים מסוימים זאת הייתה
לעזאזל לשעיר ישראל את להפוך מאוד נוח הפלסטינים, הפליטים לבעיית
אך האזור. של והכלכליים הפוליטיים, החברתיים התחלואים בכל ולהאשימה
ומבחינת שנים, עשרות במשך פליטים שנשארו הערבים־הפלסטינים מבחינת
שקיבלו המיוחד המעמד למעגל המחסור והתלות, הם אף שהוכנסו צאצאיהם,

מצבם. את ֵה�ע רק כלל בדרך מאונר"א

יעדים על מרמזים שתי הסוכנויות המשמשות את בהגדרות ההבדלים ההיסטוריה אם הרי - ביסודו פוליטי והאחר הומניטרי האחד -  שונים
עוררין. ללא ההנחה הזאת את מאשרת האחרונה במחצית המאה פעילותן של
הגנה מטרות עיקריות: שתי של להשגתן הפליטים פעלה נציבות הקמתה מאז
ומניעת שלהם הבסיסיות זכויות האדם הבטחת שמירת זה ובכלל הפליטים, על
של ופתרונם הרדיפה; איום ראשם מעל תלוי שבהן למדינות הכפויה החזרתם



• תכלת 5859  • 2006 / אביב התשס"ו

במגוון להשיג אפשר זו אחרונה פליטים. מטרה היותם מעצם הנובעים משברים
אוכלוסיית כל של  הספציפיות בנסיבות תלויה מהן אחת שכל  דרכים, של
הן - שלהם הזה הסטטוס את הפליטים מן הניסיון לחלץ זאת, ועם פליטים.
בראש תמיד עמד - המקלט שלהם מדינות והן למען עצמם העקורים למען

הפליטים. נציבות של מעייניה
העצרת בידי הוקם הארגון בזמן. מוגבל תפקיד מלכתחילה יועד לאונר"א גם
הפלסטינים", הפליטים בקרב והמצוקה הרעב ל"הקלת להביא כדי הכללית
האפשרי.11 פעילות בהקדם גמר" לידי הבינלאומי הסעד את "בשאיפה להביא
ואולם ;1950 דצמבר מסוף יאוחר לא להסתיים אמורה הייתה הישיר הסעד
כמה מדי האו"ם של הכללית  העצרת בידי אונר"א של המנדט  חּודש בפועל
אם לתהות: אלא אפוא נותר לא יוני 2008. עד תקף הוא להיום ונכון שנים,
יותר כעבור פועלת עדיין היא מדוע בלבד,  זמנית כסוכנות הוקמה אונר"א

ממחצית המאה?
"פליט". למונח  הארגון  של הייחודית בהגדרה כאמור אחת קשורה  סיבה
אונר"א הבטיחה המקוריים, הפליטים לצאצאי הפליט מעמד הו�ש�ת בעצם
חשובה אך סיבה לשירותיה. הנזקקת והולכת גדלה של אוכלוסייה קיומה את
הישראלי-פלסטיני: כלפי הסכסוך הסוכנות במדיניותה של קשורה יותר עוד
זה מלבד הפליטים הפלסטינים לסוגיית כלשהו לשקול פתרון מסרבת אונר"א
באתר הנאמר  פי  על לישראל.  השיבה  זכות מימוש  - הערבי  העולם  שתובע 
השיבה זכות למימוש עד הפליטים לרשות לעמוד מתכוונת אונר"א הארגון,
קץ אין עד לדון אפשר 12.1948 מדצמבר האו"ם של 194 להחלטה בהתאם
המבקשים פליטים כי הקובעת ,194 החלטה של והישימּות הלגיטימיות בשאלת
בפועל, אולם מסוימים; בתנאים יורשו לעשות כן המקוריות למדינותיהם לחזור
לנהוג נתמכיה של הפעיל עידודם לצד בהחלטה, אונר"א של העיקשת דבקּותה
של עיניה לנגד העומד היעד מן הפלסטינים הפליטים את מרחיקה כמותה,

לידי סיום. רצוי הבלתי מצבם הבאת נציבות הפליטים:
אדישה אינה הפליטים נציבות קבע,  לפתרונות של שבחתירתה לציין יש
בכך כמובן מכירה  הנציבות מטפלת. היא שבהן האוכלוסיות של  להעדפות
מוצאם, למדינות לשוב יעדיפו לגלּות לצאת אולצו אשר הפליטים  שמרבית 
כמו זאת, מאפשרות שהנסיבות  במקום מרצון שיבה מעודדת  היא ולפיכך
תפקיד הנציבות מילאה למשל, התשעים, בשנות הסכסוך. יושב שבהם באזורים
שסועת מארצם בהמוניהם שברחו האנגולים, הפליטים מיליוני בשיבת חשוב
שהיא תוך קונגו,  של הדמוקרטית והרפובליקה זמביה נמיביה, אל  הקרבות
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מעשית כמו חומרי ובעזרה כלכליים בתמריצים תעבורה, מסייעת להם באמצעי
סרי־לנקה תושבי 300,000 לחזרתם של גם הנציבות סייעה חקלאי. וציוד בנייה
סרי־ ממשלת בין אש הפסקת הסכם שהושג לאחר וכפריהם, עיירותיהם אל

13.2002 בשנת הטמיליים' 'הנמרים מארגון למורדים לנקה
הפליטים, של לנטישתם הביא  אשר האיום הוסר  טרם שבהם במקרים
של המקלט במדינת אם - יישוב מחדש חלופי של לפתרון הנציבות חותרת
קרובות לעתים הן האפשרויות  שתי נייטרלית. במדינה שלישית ואם הפליט
מתן קרי הפליטים, נציבות של המוצהר  יעדה  להגשמת היחידים האמצעים
ממעמדם לחלצם דבר של ובסופו  חדשים, בחיים לפתוח  לפליטים אפשרות

כפליטים.
פליטים. מתחילת של מחדש ביישובם למדיי מרשים רקורד יש לנציבות 
שכולם כאלה, נרחבים מבצעים כמה הארגון ניהל ואילך השבעים שנות
גירש אמין אידי אוגנדה כשנשיא  למשל, ,1972 בשנת  בהצלחה.14 הסתיימו
עם בשיתוף הפליטים  נציבות פעלה האסיאתי, המיעוט מבני רבים  מארצו
כ־40,000 של מחדש ליישובם אחרים בינלאומיים הומניטריים ארגונים כמה
ההפיכה הצבאית אחרות; לאחר מדינות ב־25 חודשים ספורים, פליטים, בתוך
משטר מול שכנות ממדינות פליטים פתאום עצמם מצאו ,1973 בשנת בצ'ילה
שבהם במהירות מחנות הכינה הפליטים נציבות שלהם. במדינת המקלט עוין
לקראת והגנה  סיוע לקבל צ'ילה את לעזוב ביקשו אשר לפליטים התאפשר 
מדינות ב־19 פליטים אלפי בתוך שנה יושבו אחרות. מקלט למדינות מעברם

שונות.15
1992 בשנת מחדש: יישוב של בפעולה יעילה זו התנסה התיכון המזרח גם
לאחר מסעודיה  עיראקים כ־30,000 מחדש ליישב הפליטים נציבות ביקשה 
עלו למולדתם בהסכמה להחזירם  או זו במדינה אותם  לקלוט שהמאמצים
שנים ובתוך מהפליטים; יושבו מחדש כמעט 22,000 1997-1992 בשנים בתוהו.

חדש.16 מגורים האחרים מקום כל הפליטים כמעט מצאו ספורות
לאוכלוסיות בדומה והעיראקים, הצ'יליאנים אסיאתי, ממוצא האוגנדים עבור
לעתים כרוך שהפתרון היחיד למצבן הוא יישוב מחדש, התהליך אחרות רבות
והמבנה שפתן שתרבותן, לחברות ובהסתגלות קילומטרים, אלפי פני על בנדידה
הפליטים, של המכריע רובם כן  פי על ואף בתכלית.  שונה שלהן החברתי
חדש אלו ופותחים דף אתגרים מתגברים בהצלחה על ובייחוד הצעירים שבהם,
- לפליטים הערבים־הפלסטינים שדווקא אפוא שלהם. מוזר המקלט במדינות
החברתי והמבנה לשונן שתרבותן, במדינות היום מתגוררים מהם רבים אשר
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פתרון בתור אלו במדינות להתיישב הוצע לא מעולם - לשלהם זהה שלהן
- ערב מדינות אולי מלבד - הבינלאומית הקהילה הכל, ככלות למצבם. קבע
אינה לישראל  פלסטינים פליטים מיליון ארבעה של שהשבתם היטב מבינה 
לפתרון היחידה התקווה  זו,  מסיבה הדעת. על מתקבלת  פוליטית  אפשרות
- השכנות ערב במדינות מחדש ביישובם טמונה כפליטים המתמשכת בעייתם

פלסטינית. מדינה שתקום עד לפחות
היחיד החיובי (החריג ישראל של הערביות שכנותיה שרוב נכון אמנם
הפלסטינים הפליטים מן  אזרחות בעקביות מנעו ירדן)  הוא זה בהקשר
עצמה אונר"א גם אך - בתוכן  וגדלו נולדו מהם שרבים  אף - ומצאצאיהם
על לחצה ולא  הפליטים של מחדש יישובם  את לקדם חתרה לא  מעולם
תחת הבינלאומי. המשפט פי על לפליטים באחריותן להכיר ערב מדינות
הוגן פתרון מציאת הפלסטינים עד הפליטים "לשרת את בהתעקשותה זאת,
את והעמידה הגוש הערבי של סיסמתו את אונר"א לבעייתם",17 אימצה וצודק
עשוי וצודק" הוגן ש"פתרון אף ההומניטרי. השיקול לפני הפוליטי האינטרס
שילוב של  כפתרון - העולם פליטי בשאר  כשמדובר כמו - בנקל להתפרש 
דף פתיחת שמטרתם אחרים, במקומות מחדש ויישוב הנוכחי המגורים במקום
שיבה היא הביטוי של היחידה משמעותו אונר"א שמבחינת הרי ופורה, חדש
יביא מאליהן, מובנות דמוגרפיות מסיבות זה, שפתרון מאחר ברם, לישראל.
להוציא יהיה שניתן סביר אין זה המדינה היהודית, של לִקצה למעשה הלכה
עצמה אונר"א וכך היהודי.  לצביונה מחויבת ישראל כל עוד הפועל אל אותו

בעיית הפליטים הפלסטינים. בפועל להנצחתה של מביאה
האוכלוסיות בקרב מישראל שברחו הערבים של שהטמעתם לציין ראוי
השיבה המקוריים,  הפליטים מן לרבים  בת־השגה;  בהחלט הייתה השכנות 
מאמר כמו מוקדמים, דיווחים הרצוי. אפילו או הבלעדי הפתרון הייתה לא

- הפליטים ש"נטיית קבעו ,1959 בשנת  אל־חיאת  הלבנוני בעיתון שהופיע
מרקס, עמנואל מיידית".18 לטמיעה היא  - סביבם הרועשת המקהלה למרות
הפליטים רוב 1968 שעד סיפר השבעים, שנות בשלהי קוורטרלי בג'רוזלם שכתב
כך בתוך "עברו וגם המארחות", המדינות בכלכלת "השתלבו עבודה, מצאו

עיּור".19 של תהליך
לנטייתם הטבעית חריף בניגוד אונר"א של הנוקשה גישתה היום עומדת גם
פלסטיני ארגון 'ַּבדיל', בחייהם". הלאה "להמשיך הפלסטינים הפליטים של
על דו"ח 1997 בשנת פרסם השיבה, זכות למימוש הפועל לא־ממשלתי
האפשרית להשפעתן בנוגע דאגה הובעה שבו בשכם, בלאטה הפליטים מחנה
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מוַסלם ד"ר הזהיר בדו"ח השיבה. זכות על אונר"א של הפיתוח תכניות של
שתכניות בהחלט  "ייתכן כי בירושלים אל־קודס מאוניברסיטת אבו־חילו 
עלולות אלה לשיבה; תכניות הפליטים של תביעתם לרעה על ישפיעו הפיתוח

מחדש".20 וליישוב לטמיעה ולא־מודע הדרגתי באופן הפליטים את להוביל
אונר"א של בפעולותיה פינה  לאבן השיבה יעד  היה זאת כל למרות
אונר"א של ההסמכה לכתב הוכנסה ערב מדינות שבלחץ קרה כך ובמדיניותה.
סעיף  - 1948 משנת הכללית העצרת של 194 בהחלטה 11 לסעיף הפניה 
יורשו שכניהם בשלום עם לחזור לבתיהם ולחיות "פליטים הרוצים כי הקובע
לטענה כבסיס מאז הוצג זה יחיד משפט האפשרי".21 בהקדם זאת לעשות
סעיף באותו לישראל. לשוב מעורערת" "בלתי זכות יש הפלסטינים שלפליטים
במשפט מחייב לה מעמד שאין של האו"ם - העצרת הכללית בהחלטת בודד
המאה, ממחצית יותר במשך אונר"א, המתמשך של סירובה גם עוגנו - הבינלאומי
והתעקשותה שלהם, המארחות במדינות הפליטים של מצוקתם לפתרון לפעול
בתחומי מחדש יישוב על ההתעקשות שלהם. השיבה" ב"זכות זאת, תחת לדבוק,
המערכות את אונר"א לשמר של מדיניותה ביסוד שעמדה, למשל, היא ישראל
הקולקטיבית זיקתם את ולחזק 1948 מלפני הפלסטינית החברה של הקהילתיות
לרעיון מחויבותם המשך את במטרה להבטיח מוצאם, למקומות הפליטים של
לכל מספר שהקצתה רישום גיבשה אונר"א שיטת הקמתה לאחר מיד השיבה.
המשפחה של מוצאה מקום - ציון ספרות בן חמש קוד הכיל זה מספר משפחה.
הרישום "שיטת 'ּבַדיל' כי ארגון מסביר אחר בדו"ח ."1948 לפני של ב"פלסטין
ואמנם, 22."1948 לפני מלחמת התקיימה שזו הכפרית כפי המערכת את שימרה
של הדגם פי על הוקמו ,1955 בשנת שנוסדו הפלסטיניים, הפליטים מחנות
אלו שם על נקראו הרחובות, ואפילו והשכונות, ,1948 בשנת שנעזבו כפרים

השיבה.23 חלום חיזוק לצורך שנעזבו,
לתושבי הוצעו למשל, ,2000 בקיץ אחרות. בדרכים גם חוזק השיבה מסר
שהותירו בבתים להם לבקר שיאפשרו מאורגנים דהיישה סיורים הפליטים מחנה
פלסטיני אונר"א לארגון הרשתה 2001 בשנת .1948 בירושלים בשנת אחריהם
שבניהולה הספר לבתי השיבה' להיכנס זכות להגנה על העליונה 'הוועדה ששמו
"תחושת את לחזק מּודעּות התלמידים ל"מצוקת הפליטים" וכדי לחדד את כדי
השתלבות לעודד מבקשת בעוד שנציבות הפליטים וכך, למולדת".24 השייכות
בפליטים להחדיר הגמור: לָהפך אונר"א חותרת הפליט, של החדש מושבו במקום

שלהם. האבדן נראטיב את ולטפח ארעיות של תחושה הפלסטינים
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השנים במרוצת קיבלו פלסטינים פליטים של שקבוצות לציין ראוי ולבסוף,
בכל הפעמים. כמעט סוכלו אלה אך - קבע למגורי לעבור וכמה הזדמנויות כמה
דיור של יחידות ל־1,300 פליטים להעביר ישראל ניסתה למשל, ,1985 בשנת
אף שהמעבר לא הקתולי'. בתמיכת ארגון 'הסעד לשכם קבע שהוקמו בסמוך
בתגובה את המהלך.25 למנוע כדי האו"ם התערב השיבה, על זכות בוויתור הותנה
של הכללית בעצרת התקבלה לפליטים, דיור לספק ישראל של לניסיונותיה

הלשון: בזו החלטה האו"ם

המערבית, פלסטינים בגדה של פליטים מחדש ליישובם הננקטים  אמצעים
השיבה זכות של הפרה מהווים נעקרו, שמהם והרכוש הבתים מן הרחק
לזנוח וקוראת לישראל חוזרת הכללית] [העצרת מעורערת שלהם... הבלתי
וליישובם להעברתם להביא שעשויה פעולה כל מ... ולהימנע תכניותיה את

מחנותיהם.26 ולהרס המערבית בגדה פלסטינים פליטים של מחדש

העומדים האמצעים בכל נאבקת הפליטים נציבות בעוד אחרות, במילים
לטיפולה, הנתונות האוכלוסיות מצוקות של המיידי לסיומן להביא כדי לרשותה
בלתי ישים פתרון - שאין בלתו" יחיד כולם ל"פתרון מופנים מאמצי אונר"א
אלא עצמם של הפליטים ההומניטריים צורכיהם את הולם באמת שאינו בעליל,

מנהיגיהם. של הפוליטיים היעדים את
ובַמידה מספקים שהם באיכות השירותים מורגש גם הארגונים שני בין ההבדל
הפליטים נציבות הסיוע. בנטל לשאת ריבוניות מדינות לחייב מוכנים הם שבה
או המארחות המדינות ומצפה מן בלבד, חומרית בסיסית עזרה לתת משתדלת
את לספק יכולתן ככל ויעשו עמה פעולה שישתפו החדשות המושב ממדינות
נדרשת שהנציבות קובעת מפורשות הארגון הפליטים. אמנת של צורכיהם שאר
פליטים",27 ואתר על להגנה הדואגות בינלאומיות אמנות של מימושן "לפקח על
להגנה בחתירתה הפליטים נציבות של המרכזי "תפקידה כי קובע שלו האינטרנט
פליטים על להגן לחובתן שהמדינות תהיינה מּודעות להבטיח בינלאומית הוא
תחליף אינה יכולה להיחשב [הנציבות] זאת... עם פי חובתן זו... על ותפעלנה
שנה חמישים זה  מספקת זאת, לעומת אונר"א,  הממשלות".28 של  לאחריותן
חינוך זה ובכלל חינוך, "שירותי  בדמות חומרית עזרה  הפלסטינים לפליטים
מורים", וכן והכשרת טכנית, מקצועית, הכשרה גם כמו גבוהה כללי והשכלה
הגנה בהן, וטיפול  מחלות מניעת זה ובכלל בריאות, שירותי רחב של "מגוון
השירותים ומשפחתיות".29 סביבתיות בריאות ותכניות וקידומּה, הבריאות על
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זמני הפליטים אמצעי נציבות רואה שבו החירום, מסעד רחוקים מאוד האלה
הפליטים הם אונר"א מטפלת שבהם הפלסטינים ואמנם, לאי־תלות. בדרך בלבד
הייתה משל - ולסעד יסודית להשכלה רפואי, לטיפול הזוכים בעולם היחידים

מנסה אלא הומניטרי סיוע במתן מסתפק  שאינו  כמו־ממשלתי גוף הסוכנות
פיתחה הללו השירותים אספקת במהלך במפתיע, שלא זמן. לאורך ַעם לטפח
של העובדים צוות מונה הארגון אתר פי  על  ענֵף; ביורוקרטי מנגנון אונר"א
לכל אחד (לעומת עובד פליטים 164 לכל אחד עובד - 24,324 איש30 אונר"א
דולרים 99 אונר"א מוציאה שנתי ובחישוב הפליטים), בנציבות פליטים 2,803
הפליטים נציבות שמוציאה דולרים 64 (לעומת ידה על המטופל פליט כל על
נשענת הפלסטינית הקהילה מעין תלות הדדית: היא התוצאה פליט).31 כל על
שהיא התעסוקה אפשרויות תמיכתה ועל מספקת, על שאונר"א השירותים על

והתפתחותה. קיומה לעצם בנתמכיה תלויה מצדה, ואונר"א, מציעה;
האוכלוסייה הנתונה להגדרת רחבים קריטריונים בהציגה דבר, בסיכומו של
לשירותיה; הנזקקים הפליטים מספר את לנפח אונר"א בידי עלה לטיפולה,
אחריותה, מתחום אחרים במקומות לאזרחות שזכו פליטים לפטור סירובה
את ובהכלילה שנים; לאורך הללו  הגדולים המספרים  את לשמר לה ִאפשר
מספרם את אונר"א הגדילה מטופליה במניין צאצאיהם וצאצאי הפליטים צאצאי
- השיבה לישראל חזון טיפוח באמצעות מכל, החשוב ואולי לאינספור. לבסוף,
הכפיפה ולמעשה שירות דוב, אונר"א לפליטים - העניקה אפשרית שאינה שיבה
שלא הערבים. המנהיגים של הפוליטיים ליעדיהם ההומניטריות מטרותיה את
של כלשהי לעצמם מידה להחזיר הצליחו הנציבות אחרים, שבסיוע כפליטים
כשהם ובתסכול, אונים בחוסר שקועים הפלסטינים הפליטים נותרו אוטונומיה,

וחסר מדינה. ת�לוש נידונים לקיום

נראה אך וקשיים,  כשלים לא־מעט אפוא מייצרת אונר"א אוכלוסיית מדיניותה של עובדים מקרב העסקת הוא הארגון של הבעייתי ביותר  שהנוהג
עובדים בכירים למעט כ־100 אונר"א - כל 24,000 עובדי כמעט המוטבים שלו.

בעצמם.32 פליטים הגדול שרובם פלסטינים, הם - "בינלאומיים"
של יותר גבוהה רגישות מבטיחה הפליטים שהעסקת טוענת אונר"א
קובע ידוע אך כלל שלהם. השירותים מקבלי מתמודדים לבעיות שאתן העובדים
האוכלוסייה מקרב עובדים של גבוה שיעור תעסיק שסוכנות ראוי זה אין כי
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הפליטים, נציבות כך. נוהג  אינו האו"ם של אחר ארגון  אף משרתת; שהיא
הסיבה שלה. ה"לקוחות" מבסיס מסוים ריחוק על לשמור מקפידה לדוגמה,
חשופים לקוחותיהם של  למצבם השותפים מעסיקים ברורה:  הזה לריחוק
אונר"א של הסגל אנשי חולקים הדברים מטבע אינטרסים. לניגודי במיוחד
פיהן באופן לפעול על עלולים והם הפליטים, חבריהם תחושות ותפיסות עם
מנתמכים הקשורים עין העלמת היא המשמעות מסוימים ראוי. במקרים לא

כזאת. בפעילות במעורבות ישירה מדובר במקרים אחרים טרור; לפעילות
אחת דוגמה מייצגת זו. מעין למעורבות רבות ראיות הצער, ישנן למרבה
במחנה אונר"א של ספר בבית 2001 ביולי ב־6 החמאס שארגן הוועידה היא
הנהלת חברי השתתפו באירוע כי להדגיש חשוב שבעזה. ג'באליה הפליטים
אחמד השייח החמאס, מנהיג שמעו התלמידים את תחילה ומוריו. הספר בית
נציג אל־הינדי, סוהייל אליו הצטרף כך אחר ירושלים". "שחרור על מדבר יאסין,
פיגועי שביצעו החמאס פעילי התלמידים את ששיבח באונר"א, המורים איגוד
קרא, לפלסטין", "הדרך לאירוע. שקדמו בחודשים ישראלים נגד התאבדות

הנופלים".33 דמם של בנתיב "עוברת
אונר"א של העובדים באיגוד שולטים חמאס שפעילי הוא המפורסמות מן
לחמאס, וכמוהם קשורים למשל, האיגוד, של המורים במגזר הנציגים בעזה.34 כל
'הגוש האיסלאמי' בשם ארגון ועוד: זאת שלו. המנהלת אנשי המועצה כל גם
את הדור מכין הוא אונר"א; של הספר בבתי החמאס מטרות הואשם בקידום
מיוחדים אירועים ארגון  באמצעות פלסטין" ל"שחרור הפלסטינים  של הבא
ששירת כמושל יוני פיגל, במיל' משנה אלוף תעמולה מודפסים. וחלוקת דברי
לשליטה במחנות המוסלמיים הקיצוניים הגיעו הארגונים כיצד רמאללה, מסביר
העממית", החזית או חמאס פתח, חברי הם אונר"א עובדי עוד "כל הפליטים:
במסגרת שלהם המפלגתיים האינטרסים למימוש יחתרו "הם אומר, הוא

אונר"א".35 הם אונר"א? הרי זה? את עושים לא יבדוק שהם מי עבודתם...
היקפה במלוא התגלתה הפלסטיניים הפליטים מחנות תוך אל הטרור חדירת
המבצע במהלך הראיות שנאספו .2002 באביב צה"ל מגן של חומת מבצע במהלך
בתי זרועים היו  אונר"א של בניהולה המחנות וחד־משמעיות: מרשיעות  היו
מחבלים קסאם ותאי טילי לייצור מחרטות נפץ, מעבדות קל, לייצור נשק מלאכה
הדוגמה היה ביותר, המסוכן הלחימה מעוז בג'נין, הפליטים מחנה מתאבדים.
הפתח אנשי שכתבו אונר"א. מכתב מחנות על להשתלטות הטרור ביותר הבולטת

חומרתו: במלוא המצב מצייר את 2001 ברגותי בספטמבר למרוואן בג'נין
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באיכות הגבוהה בלוחמים המשופע המחוז הוא ג'נין מחוז כל המחוזות, מבין
הלאומיים הפלגים ולכל פתח לתנועת המשתייכים אדירה, ובכמות ביותר
ולריכוז האירועים, למרכז בצדק, נחשב, הפליטים מחנה והאיסלאמיים.
כפי צרעות, קן או ג'נין, במחוז  הפלגים ושל כל שטח עבודת של ִמפקדות
יוצאת בנוכחות מתאפיין  ג'נין הפליטים מחנה האחר". "הצד  זאת שמכנה
ינצח לא דבר לוחמים ויוזמים במסגרת הפעילות הלאומית. בחורים של דופן
אין כן ועל האמצעים. בכל להקרבה נכונים הם אותם. מדאיג אינו ודבר אותם,

המתאבדים.36 בירת מכונה ג'נין כי מוזר זה

הספר של בבתי מתחבאים כשהם מבוקשים מצא שצה"ל אפוא אין פלא
בידי הארגון הופעלו אשר נוער מועדוני של גדול מספר כי אונר"א; שהתברר
מבנה הוקם בתוך של התנזים רשמי ושסניף מפגש למחבלים; היו מקומות במחנות
אשר יועדו שכספים לגלות הסתם מן יופתעו אונר"א תורמי בבעלות אונר"א.
לסי־אן־אן בריאיון הפלסטיני: יעדי הטרור את לעתים משרתים הומניטרי לסעד
במחנה צעיר שכל אל־חטיב רסאן הפלסטיני העבודה שר העיר 2002 בפברואר
רשמי גוף - המקומית ההיגוי שוועדת כיוון אישי, נשק נושא בלאטה הפליטים
מזון נשק במקום לרכישת שהתקבלו התרומות את לייעד - החליטה אונר"א של
הפליטים במחנות הטרור בפעילות אונר"א של חלקה אולם אחרים. סעד וצורכי
עוסקים עצמם הארגון עובדי אפילו לעתים בלבד: סביל בתפקיד מסתכם אינו
(ג'י־ֵאי־או) הממשל לביקורת האמריקנית הרשות שפרסמה דו"ח פי על בטרור.
השלכת בעוון צבאיים דין בבתי  והורשעו נעצרו אונר"א  עובדי ,2003 בשנת
בהם להשתמש חומרים שניתן אחזקת ישראלי; לעבר אוטובוס תבערה בקבוקי
על נוסף פצצות.37 בהרכבת סיוע לשם כימיקלים והעברת מטעני חבלה; להכנת
נשק וכלי מחבלים להעברת שימשו אונר"א של שאמבולנסים צה"ל הוכיח כך
ראה כי העיד באו"ם, דורי גולד, שגריר ישראל לשעבר שבעזה. זייתון בשכונת
בביקור אונר"א של עובדי בתיהם קירות על של שהידים פוסטרים עיניו במו
אונר"א "שעובדי ,2003 בדצמבר סיפר בריאיון ברור", "היה .2002 באפריל בג'נין

חמאס".38 כפעילי במקביל משמשים
קארן מאחריות.  לחמוק אונר"א מעדיפה הבעיה, עם להתמודד במקום 
לתפקיד ומונתה בדרגה (שבינתיים הועלתה הכללי דאז הנציב סגנית אבו־זייד,
אונר"א להאשמת בתגובה באוגוסט 2002, לג'רוזלם ריפורט אמרה הכללי), הנציב
לא דברים כאלה כזה. שום דבר רואים לא ש"אנחנו פשוט במעורבות בטרור,
הכללית הגיש לעצרת פיטר האנסן, היוצא, הנציב הכללי כאן".39 וכאשר נראים



• תכלת 6667  • 2006 / אביב התשס"ו

ביוני 2001 ל־30 ביולי 1 שבין לתקופה הארגון של השנתי את הדו"ח האו"ם של
בדרך ולּו הזכיר לא - הוא מגן חומת מבצע שבמהלכו התקיים זמן פרק - 2002
בכל הנוגע לחדירת מנגנוני הטרור את הממצאים שנחשפו במהלך המבצע אגב
כשנתיים, רק לפני דבר, של לאמיתו ג'נין. הפליטים הארגון במחנה למוסדות
ההאשמות שכל האנסן התעקש בירושלים, ליר ון במכון שהתקיימה בוועידה
ועם אונר"א".40 עבודת של הלגיטימציה את לערער במטרה "מומצאות בטרור
"בטוח הוא כי האנסן הודה סי־בי־סי הקנדית השידור לרשות בריאיון זאת,
לא רואה "אני הוסיף: אך אונר"א", של העובדים ברשימת חמאס שישנם אנשי
לארצות־ בדומה - דעתו: קנדה היו חולקים על מן הסתם אחרים פשע".41 בזה
הזרוע בין מבחינה - רואה בחמאס ארגון טרור ואינה האירופי ולאיחוד הברית

הארגון. של ה"צבאית" לזרוע ה"מדינית"

במחנותיה המתנהלת הטרור להתערב בפעילות חוששת שאונר"א בין להבחין ואולם, אי־אפשר שכבר עד  הטרור מתשתית חלק  נעשתה שהיא  ובין
גויסה הומניטריים יעדים השגת לצורך הוקמה אשר שהסוכנות ברור ביניהן,
בטרור השותפות זאת, ועם מיליטנטי. מדיני יום סדר של לקידומו בפועל
היעדים לקידום כולו כל המיועד במבנה שלם ביותר הגרוע המרכיב אלא אינה
אוכלוסיית של סבלה להקל על המנהיגות הפלסטינית, במקום של הפוליטיים

הפליטים.
שמדיניותה ומאחר מזמן, לה והמכובדים אבדו המקוריים שיעדיה מאחר
יש תועלת איזו לתהות ראוי לפתרונה, ולא הבעיה להנצחת כעת מכוונת
- לאו"ם לאיש: לא מועיל אינו הקיים המצב אכן, אונר"א. קיומה של בהמשך
ולביטחונו העולם לשלום שערב וכמי הבינלאומי המשפט כנוטר שלו שהמוניטין
העיקשת שחתירתה - לישראל לא הטרור; עם אונר"א של מקשריה קשות נפגע
בשלום הדדי לקיום תקוותיה את מטרפדת השיבה" "זכות למימוש אונר"א של
- המאבדים עצמם הפלסטינים לפליטים לא גם ולבסוף שכניה הפלסטינים; עם
הנכזבות, והתקוות התלות  מעגל לשבור את חדש, לפתוח דף ההזדמנות את
העולם. בעיני הן עצמם בעיני הן - נצחיים  כקרבנות מדימוי�ם ולהשתחרר
בנוגע האו"ם שקבע הקריטריונים לפי  כי  ברור הללו, הדברים כל לנוכח
בלבד זו לא בעניין, את המוסדות הפועלים מטעמו המנחות והמטרות לפליטים
אף מחריפה היא - הפלסטינים הפליטים בעיית לפתרון תורמת שאונר"א אינה

אותה.
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הוא וכישלונה הפלסטינים של הפליטים האינטרסים בשירות כשלה אונר"א
ההומניטרי. למרבה המזל המאמץ של הבוטה הפוליטיזציה תוצאה ישירה של
הישגים בעלת סוכנות הפליטים, בבעיית לטפל שביכולתה או"ם סוכנות עוד יש
המעוניינות העולם. המדינות דומות בכל רחבי עם בעיות בהתמודדות מוכחים
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