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  كتب بالعربية

  

  مكانة حق العودة

  يف الفكر السياسي الفلسطيني

  

  علي أحمد فياض

  .٢٠٠١وث االستراتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبح: أبو ظبي

  

هذه الدراسة معاجلة قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة من  حتاول

ومكانة حق العودة يف خالل إلقاء الضوء على جذور قضية الالجئين الفلسطينيين، 

النكبة (الفكر السياسي الفلسطيني لدى التيارات الفكرية الرئيسية يف خمتلف املراحل 

وكذلك من خالل عرض التطورات الديموغرافية والسياسية التي ). والثورة والتسوية

مرت بها قضية الالجئين الفلسطينيين، ورصد األبعاد القانونية والدولية واإلنسانية 

ل السياسية املطروحة لقضية الالجئين الفلسطينيين يف احملطات التفاوضية للحلو

  ).من مدريد، مروراً بواشنطن، إىل أوسلو(الرئيسية 

يف احملور األول من الدراسة يتتبع الكاتب تاريخ قضية الالجئين الفلسطينيين 

ئيلي، بل إىل واألسباب والعوامل التي أدت إىل بروزها، إىل ما قبل نشوء الكيان اإلسرا

ثم يتطرق إىل كيفية معاجلة احلركة . ما قبل فترة االنتداب البريطاين على فلسطين

قبل الوطنية الفلسطينية والفكر السياسي الفلسطيني للمشروع الصهيوين يف سنوات ما 

  .قيام الكيان اإلسرائيلي، وما رافقها من إشكال الكيانية السياسية الفلسطينية
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 احملور الثاين قضية الالجئين الفلسطينيين وحق العودة ويتناول املؤلف يف

يف زمن النكبة، فيتعرض لسياسة العرب واإلسرائيليين جتاه قضية الالجئين 

وموقفهم من حق العودة، ويتابع رحلة الالجئين الفلسطينيين العسيرة لكن الناجحة 

حمايتها واحلفاظ يف مقاومة عوامل الفناء ومشاريع التصفية، ويف البحث عن الذات و

عليها، ويف التعبير السياسي والنضال دفاعاً عن النفس، حيث االنتقال بقضية 

الالجئين من طابعها اإلنساين إىل السياسي، واالنتقال بحق العودة من حالة احللم 

كما يعالج التطورات التي طرأت على مواقف . القومي إىل دائرة املمارسة الوطنية

لعربية جتاه قضية الالجئين ومكانة حق العودة يف خطابها التيارات السياسية ا

  .السياسي

، )١٩٨٢ ـ ١٩٦٧(أمّا احملور الثالث فيعرض حق العودة يف زمن العنف الثوري 

إذ طرأت يف هذه الفترة تغيرات كبيرة على ديموغرافية الالجئين العرب واليهود نتيجة 

إىل مساحة عظمى جتاوزت ، واتسعت ظاهرة الالجئين ١٩٦٧يونيو /حرب حزيران

ويف الوقت نفسه صار لالجئين الفلسطينيين الدور األبرز يف . احلدود الفلسطينية

ويميز الكاتب يف هذه الفترة بين . املواجهة، وشكلوا وقود الثورة واملقاومة املسلحة

؛ مرحلة ما بعد سنة ١٩٦٧مرحلة ما بعد سنة : ثالث مراحل مرت بها قضية الالجئين

  .١٩٧٥رحلة ما بعد سنة ؛ م١٩٧٣

 ـ ١٩٨٣(ويف احملور الرابع يقارب املؤلف حق العودة يف زمن التسوية 

عبر رصد مسيرة الفكر السياسي الفلسطيني وتطور الرؤية لقضية ، وذلك )٢٠٠٠

الالجئين واملوقف من مسألة حق العودة يف مرحلة التسوية السياسية، وال سيما 

كما يرصد الكاتب مواقف . نه من اتفاقات أوسلومشروع مؤتمر مدريد وما انبثق م

القوى السياسية الفلسطينية من حق العودة على املستويات النظرية والسياسية 

والعملية؛ إذ يرى أن شعار حق العودة يف هذه املرحلة تراجع إىل الوراء ليصبح رهين 
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ة، وهي أنه يف ويلحظ مفارقة مهم. املشاريع والبرامج السياسية التي شهدتها املنطقة

، "احلرب"بتسوية املشكلة التي تفاقمت بسبب " السالم"الوقت الذي يفترض أن يقوم 

ذلك، إذ جاءت التسوية السلمية لتثقل كاهل الالجئين، وتعطل فإن ما جرى هو عكس 

ويختم الكاتب . وتثير التباساً يف شأن حقه التاريخيفي فلسطيناستحقاق العودة، 

 .ستنتاجات والتوصيات املهمةدراسته بجملة من اال



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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