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يتضمن هذا امللحق ترمجة لعدد من املقاالت
اليت مت اختيارها من بني العديد من
املقاالت والدراسات اليت نشرت يف العدد
اخلاص جمللة فلسطني-اسرائيل الصادرة
باللغة االجنليزية والذي كان خمصصا
ملوضوع «الالجئني» .
«احملرر»

هل ميكن حل ما هو متعذر حله؟
تعترب قضية الالجئني الفلسطينيني جوهر الصراع الفلسطيين
اإلسرائيلي ،والتوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة أمر أساسي لنجاح
أي تسوية سياسية للصراع .عاش الالجئون الفلسطينيون ألكثر من
ستة عقود من الزمن بعد حرب عام  1948مع حلم عودتهم إىل
ديارهم ذات يوم .على الرغم من تغري احلقائق على أرض الواقع وتغري
الصورة احملفورة يف ذاكرتهم أو املوروثة عن آبائهم وأجدادهم ،اال ان
ما يهم أي الجئ فلسطيين يف االساس هو حق العودة .ومن احملتمل
جدا أنه مل يعد هناك وجود للمنازل الفلسطينية ،أو تقطنها عائالت
يهودية قيل هلم بانهم اصبحوا اآلن أصحاب هذه املنازل :اال أنه يف
قلوب وعقول الالجئني الفلسطينيني ال تزال هذه املنازل هناك متاما
كما كانت عليه عندما اضطر أصحابها إىل تركها .وينطبق نفس الشيء
على احلقول والبساتني  -جنة بساتني الربتقال .ال يزال كثري من
الالجئني الفلسطينيني حيملون املفاتيح احلديدية الثقيلة ملنازهلم أو
سندات ممتلكاتهم ،منتظرين عودتهم.
من ناحية ،ال يزال حق العودة الرمز الذي يشعل املشاعر القومية
لالجئني ،واتهام كل من يقبل أي تنازالت عن هذا احلق هو سبب
كاف لتشويه مسعة هذا الشخص يف نظر شعبه .من ناحية أخرى،
موقف إسرائيل كما هو مؤكد من قبل ديفيد بن غوريون يف عام ،1949
مباشرة بعد ان مت قبول اسرائيل كدولة عضو يف األمم املتحدة ،هو «لن
يسمح بعودة الجئ واحد ولن يعاد أي شرب من األرض» .كان التفسري
االسرائيلي لرفض اسرئيل السماح بعودة الالجئني العرب دائما هو أن
عودتهم ستؤدي اىل تغيري الطابع اليهودي لدولة إسرائيل وحيوهلا إىل
دولة عربية أو ثنائية القومية ،يف حني أنه ينبغي عليها أن تستمر يف
أن تكون «دولة يهودية» ،وطن لليهود،
ووفقا لقرار االمم املتحدة رقم  ،181واملعروف باسم «خطة التقسيم».
يعترب هذا القرار ،الذي دعا إىل إقامة دولتني ،دولة يهودية ودولة
عربية ،يف منطقة فلسطني حتت االنتداب ،املرجع الوحيد العطاء
الشرعية الدولية السرائيل .ومع ذلك ،فإن إسرائيل قبلت هذا القرار
فقط من حيث املبدأ ،ولكنها ترفض احلدود على النحو املنصوص عليه
يف القرار وتصر على االحتفاظ مبناطق واسعة من اجلزء املخصص للدولة
العربية داخل حدودها ،باإلضافة إىل املنطقة الدولية من القدس.
يف مواجهة هذا الواقع ،حيث يصر عليه كال اجلانبني ،فإننا قد جند
أنفسنا مع ظهورنا اىل احلائط .ال ميكن حتقيق أي تسوية للصراع
الفلسطيين اإلسرائيلي دون التوصل إىل حل عادل ومنصف ملشكلة
الالجئني .ينبغي على جانب واحد أن يتخلى عن موقفه ،أو جيب
على كال اجلانبني ان يتخذا اخلطوات الالزمة واإللتقاء يف مكان ما بني
موقفني متناقضني.
يف هذا العدد ،سوف حناول معاجلة هذه املشكلة من جوانبها املختلفة.
هل ظهرت أي مواقف جديدة داخل اجملتمعني؟ هل ميكن حلل
الدولتني ان يليب طموحات ومصاحل وخماوف كال الطرفني؟ هل هناك
بديل عن حق العودة؟ ماذا عن التعويضات؟ هل ميكن أن يعود الالجئني
إىل ديارهم دون املساس بالطابع اليهودي لدولة اسرائيل؟ هل ميكن
ممارسة حق العودة كامال ،جزئيا أو رمزيا ،وتسهيل حل سياسي متفق
عليه للصراع؟ ما هو دور اجملتمع الدولي يف حل هذه املشكلة؟
وأخريا ،إىل أين سنتجه إذا كنا ال نتبين نهج واقعي حماولني حل هذا
النزاع قبل فوات األوان؟
زياد أبو زياد

جملس التحرير
عدنان عبدالرازق ،داني روبنشتاين ،مسعان خوري ،بوعاز عربون ،وليد سامل ،آري راث،
زهرة اخلالدي ،دانييل بارتال ،،عمار أبو زياد ،جاليت حزان-روكم ،جالية جوالن ،نظمي
اجلعبة ،جرشون باسكني ،ابراهيم بشارات ،ايدي كوفمان ،عطا القيمري ،بنجامني بوغروند،
نافذ نزال ،مسحة حبريي ،نادية نصر-جناب ،دان جيكوبسون ،مجانة جاعوني ،دان ليون،
عنات سيغلمان ،خلود الدجاني ،اسحق شنيل ،هشام عورتاني ،لوسي نسيبة ،عيسى قسيسية،
موشيه ماعوز ،علي أبو شهال ،منذر الدجاني.


بني احلل السياسي وممارسة حق العودة
احملامي زياد ابو زياد مؤسس ورئيس حترير جملة فلسطني-اسرائيل .وزير وعضو جملس تشريعي سابق للسلطة الفلسطينية.
ال يبدأ تاريخ الصراع الفلسطيين  -اإلسرائيلي من اليوم أو من حرب عام  1967؛ وامنا يعود اىل فرتة الثالثينات واالربعينات عندما كثفت احلركة الصهيونية
جهودها الحضار املهاجرين اليهود اىل فلسطني ،مما مهد الطريق ملواجهة مستقبلية مع العرب الفلسطينيني .وكان هلذه املواجهة تعبريها الكامل يف حرب ،1948
فنتيجة لذلك مت انشاء دولة اسرائيل ومت اقتالع أكثر من ثلثي الفلسطينيني من وطنهم واصبحوا الجئني .وحينها ،فشل اجملتمع الدولي وما زال يفشل حتى االن يف
حل املشكلة وقرار اجلمعية العامة رقم  194ال يزال إىل حد كبري رمزا ملطالبة الفلسطينيني بالعودة إىل ديارهم وأراضيهم فيما أصبح يعرف باسم اسرائيل ....للمزيد

الرؤية اإلسرائيلية حول قضية الالجئني الفلسطينيني

د .أوريت غال خبرية يف االقتصاد السياسي لبيئات الصراع وشاركت يف املسار الثاني ملختلف العمليات االسرائيلية -الفلسطينية.
منذ بداية عملية أوسلو ،تطور الوزن النسيب واالهتمام لكل موضوع من القضايا اجلوهرية اليت سيتم التفاوض بشأنها تطورا كبريا .بداية ،املفاهيم العظمى
والتحدي السياسي تركزت حول مسألة اقامة دولة فلسطينية ،مع اعتبار قضية الالجئني ،إىل حد كبري ،يف أحسن االحوال أو أسوأها ،ليست قضية،
باعتبارها واحدة من شأنها أن حتل نفسها خالل املراحل األخرية من املفاوضات .يف وقت الحق ،اعاد التقارب بني خمتلف القوى السياسية ،االقتصادية
والثقافية تشكيل بيئة الصراع وتغيري التصورات والتوقعات اإلسرائيلية ،مع قيام دولة فلسطينية مقبولة عموما كما هي ،وأخذ موضوع الالجئني مركز
الصدارة ...للمزيد

تنفيذ حق العودة

سلمان ابو ستة
هو باحث فلسطيين ومؤسس ورئيس مجعية أرض فلسطني  ،لندن .وهو مؤلف للعديد من الكتب ،مبا يف ذلك ،أطلس فلسطني عام 1948؛ رحلة
العودة ومن الجئني إىل مواطنني يف الوطن .عضو اجمللس الوطين الفلسطيين واملنسق العام ملؤمتر حق العودة.
من أهم الدروس اليت تعلمناها خالل  60سنة من الصراع الفلسطيين االسرائيلي هي أن جوهر الصراع مل يتغري :وهو طرد شعب فلسطني من ديارهم ومصادرة
أراضيهم .ومنذ ذلك احلني تفرق الالجئون الفلسطينيون يف مجيع أحناء العامل ،حيث يعيش الكثريون منهم يف ظروف بائسة يف املنفى ويعاني اآلخرون من
االحتالل أو احلصار ،وتعرضوا ملضايقات من قبل العدو والصديق على حد سواء .مفتاح السالم الدائم هو تطبيق حقوقهم غري القابلة للتصرف .كل شيء
آخر هامشي ،مبا يف ذلك اقامة دولة فلسطينية ،ما يسمى بالتعاون اإلقليمي أو غريها من األجهزة املفتعلة لطمس هذه املسألة األساسية .....للمزيد

دور األونروا والالجئني الفلسطينيني

بول ماكان
هو املتحدث السابق باسم األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) يف الشرق األدنى.
عانى الالجئون الفلسطينيون ونسلهم من احلرمان ،االبعاد ،الصراع والفقر لستة عقود خلت .عاش آالف منهم حياتهم يف اكواخ امسنتية حيث الفرص القليلة
واليأس املزمن .حمنتهم فريدة من نوعها من حيث طول عمرها وشراستها وهكذا فقد قامت منظمة فريدة بتلبية احتياجاتهم.
خرجت األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدنى (األونروا) ،اىل حيز الوجود يف ديسمرب  1949وكانت مع الالجئني يف
مواجهتهم الصراعات واألزمات ،فرتات من األمل وسنوات طويلة من خيبة األمل .فهي عالقة ال مثيل هلا يف سجالت ....للمزيد

القانون الدويل وحق العودة

د .ايال بنفينيسيت ،استاذ يف كلية احلقوق جبامعة تل أبيب ،وهو خبري يف القانون الدولي والدستوري.
ماذا يقول حقا إعالن بريوت (خطة السالم العربية) ،والذي صدر أصال عام 2002؟ بعد سبع سنوات من اطالق مبادرة السالم السعودية ،وأكثر من ست
سنوات بعد ان حصلت املبادرة على دعم جامعة الدول العربية ،بدأت املناقشة العامة هلذه املسألة يف إسرائيل .اختذ بعض املتحدثني نهج التشكيك ،بتبين
«ال» واخفائها وراء «نعم» إلعالن بريوت ....للمزيد

جملة فلسطني-اسرائيل  ....من حنن  ....للمزيد


جملة فلسطني  -اسرائيل
سياسية اقتصادية ثقافية
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الرتمجة والتصميم الغرافيكي
جناة احلرباوي
جملة فلسطني  -اسرائيل
جاءت فكرة تأسيس واصدار جملة فلسطني  -اسرائيل يف اعقاب اتفاقية اوسلو وقد تبلورت هذه الفكرة من قبل كل من فيكتور سيغلمان وزياد أبو زياد .فقد كان فيكتور من بني مؤسسي جملة «نيو أوت لوك» اليت
وصلت يف تلك املرحلة اىل نهاية الطريق وتوقفت عن الصدور .وكان زياد قد شرع منذ عام  1986يف اصدار صحيفة فلسطينية باللغة العربية أمساها جيشر (اجلسر) ثم قرر يف أعقاب اوسلو وقف اجلسر عن الصدور.
وقد اتفق فيكتور وزياد على اصدار جملة جديدة باللغة االجنليزية حتمل اسم فلسطني  -اسرائيل جورنال سياسية ،ثقافية ،اقتصادية .كانت نقطة االنطالق هلذه اجمللة هي االقرار بأن أي حل للصراع
االسرائيلي-الفلسطيين جيب أن يكون على أساس دولتني للشعبني وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية اىل جانب دولة اسرائيل ،وحل عادل لقضية الالجئني الفلسطينيني.
وقد عمدت اجمللة اىل تناول املواضيع احلرجة واحلساسة ذات الصلة بالصراع ،وفتح باب النقاش حول هذه املواضيع ،دون رقابة أو تدخل فيما يكتب .ويتم بيع هذه اجمللة يف العديد من املكتبات إضافة اىل
أن هناك أكثر من ألف مشرتك يف خمتلف أحناء العامل يتلقون اجمللة بشكل منتظم ،ومن بني املشرتكني املئات من كليات العلوم السياسية والعالقات الدولية يف الواليات املتحدة وأوروبا واليابان وامريكا الالتينية.
وباالمكان تصفح مكان هذه اجمللة على االنرتنت يف املوقع االلكرتوني  www.pij.orgأو الكتابة اليها وطلب نسخة جمانية لالطالع عليها أو االشرتاك فيها .وهذه اجمللة هي جملة فصلية متخصصة
شبه أكادميية يساهم يف كتابة املواد اليت تنشر فيها أساتذة جامعات ومفكرين وكتاب من اسرائيل وفلسطني والعامل.
جملة فلسطني  -اسرائيل هي جملة فصلية تصدر مرة كل ثالثة أشهر وتتضمن ملفا خاصا بكل عدد باالضافة اىل مقاالت تعرب عن وجهات نظر يف مواضيع الساعة ،إضافة اىل الباب الثقايف واالقتصادي.
ميكن احلصول على اجمللة من عدد من املكتبات املتخصصة ،باالضافة اىل االشرتاكات حيث ان قائمة املشرتكني تضم مشرتكني من خمتلف أحناء العامل بينهم املئات من اجلامعات واالكادمييني والسياسيني
والصحفيني واملعنيني بالصراع االسرائيلي  -الفلسطيين.
يتم إصدار اجمللة بدعم من املكتب التمثيلي للنرويج لدى السلطة الوطنية الفلسطينية واملؤسسات االخرى املهتمة بتشجيع احلوار االسرائيلي  -الفلسطيين .وحترص اجمللة على احملافظة على استقالليتها،
وال تتلقى أية مساعدات حكومية أو رمسية ،كما حترص على عدم ممارسة أية رقابة على املواد اليت تنشرها ،وبالتالي فإن ما ينشر يف اجمللة إمنا يعرب عن رأي كاتبيه.
ميكن للمعنيني يف االطالع على اجمللة ان يكتبوا الينا طالبني نسخة جمانية لالطالع عليها وأخذ فكرة عن اجمللة ،دون التزام من طرفهم واجمللة ترحب باملشرتكني اجلدد كما أن باالمكان معرفة املزيد
عن اجمللة بواسطة الصفحة االلكرتونيةwww.pij.org :
وميكن االتصال باجمللة إما بواسطة الربيد االلكرتوني pij@pij.org :أو بواسطة الربيد على العنوان التالي :ص.ب 19839 .القدس.
تلفون  972-2-6282115فاكس 972-2-6273388
أما بالنسبة السعار االشرتاكات فهي على النحو التالي:
لألفراد  100شيكل ،للمؤسسات  120شيكل وسعر خاص للطالب واملتقاعدين  80شيكل.
هيئة التحرير
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