الزبيدي يحاضر في أزمة وكالة الغوث
ألقى الدكتور ماجد الزبيدي أستاذ علوم الصحافة المساعد بكلية اآلداب والفنون في جامعة فيالدلفيا محاضرة
في موضوع ازمة وكالة الغوث الدولية وتأثير تقليص خدماتھا على حاضر الالجئين العرب الفلسطينيين
والقضية الفلسطينية،في مقر حزب الشعب الديمقراطي األردني.
وقد عرف المحاضر بوكالة الغوث وتأسيسھا وميزانيتھا وأبرز الدول المانحة لھا وموقف إسرائيل العدائي
منھا ،وتعريفھا لالجئ الفلسطيني،مبينا األسباب الرئيسة ألزمتھا كالفساد المالي واإلداري وغياب الشفافية
والمساءلة وعدم وفاء الدول المانحة لتعھداتھا وإنخفاض سعر صرف اليورو وتراجع الدعم العربي الرسمي
للشعب الفلسطيني وقضية فلسطين بسبب االنشغاالت العربية الرسمية في صراعاتھا الداخلية ورغبة القوى
المتنفذة في تفريغ حق عودة الالجئين من معناه الحقيقي  ،وتأثير كل ذلك على نصف مليون طالب وطالبة
من الالجئين في األماكن الخمس الرئيسة لعمل الوكالة:األردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية،مع مايشكله
تأخر الدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد وضعف اإلعتمادات المالية المخصصة للتعليم من تجھيل لجيل
كامل من الفلسطينيين ،وشيوع األمية والجھل بين صفوف ھؤالء الالجئين،وھو ماسيفضي إلى تحطيم
المجتمعات الفلسطينية ويؤثر بالتالي على قدرتھا في مواجھة التحديات واألخطار التي تواجھھا!!فضال عن
تأثير تلك األزمة للوكالة على حاضر ومستقبل ومعيشة سبع وثالثين ألف موظف وموظفة منھم سبعة آالف
موظف وموظفة في األردن من بينھم أربعة آالف معلم ومعلمة!
وبين المُحاضر أن الحل في مجال التعليم اليكون من خالل شعارات التطوع للتدريس أو إستجداء الدول
العربية الغنية لسد عجز السنة الحالية،بل من خالل إتجاھين ھما:إستمرار اإلحتجاجات السلمية الجماھيرية
في كل تواجد عمل وكالة الغوث ،والضغط العربي واإلسالمي بإتجاه أن يتولى مجلس األمن الدولي مصير
الوكالة،وعتبارھا واحدة من منظماته التي تحظى بميزانية مالية سنوية وليس كما ھو عليه األمر من العام
 1950ولآلن :وكالة تعيش على منح وصدقات الدول!!
وبين الزبيدي أن اآلزمة في ظاھرھا مالي لكن باطنھا سياسي! تمھيدا للتخلص من الشاھد القانوني
والسياسي الوحيد على ماتبقى من القرار الدولي ،194ونكبة الفلسطينيين الكبرى عام 1948م ومحاولة
ذكية من مؤسسات العدو الصھيوني وداعميه في الغرب لخلع اإللتزام الدولي بقضية الالجئين الفلسطينيين
وحق العودة الذي ھو حق فردي أصيل لكل الجىء مع التعويض !!

