
يسعى ميلك الفلسطينيون أينام كانوا يقيمون - مبن فيهم سبعة ماليني فلسطيني منفي - حًقا يف املواطنة الفلسطينية. وهذا الحق مكفول مبوجب القانون الدويل، بيد أن 

االنتداب الربيطاين والسلطات االستعامرية اإلرسائيلية ظلوا يتالعبون مبفهومي الجنسية واملواطنة بُغية حرمان الفلسطينيني املنفيني من املواطنة. تقدم هذه الورقة السياساتية 

توصيات للفلسطينيني يف الشتات وممثليهم يف منظمة التحرير الفلسطينية حول ُسبل اإلعداد إلصدار ترشيعات مستقبلية خاصة باملواطنة والجنسية الفلسطينية تتحدى 

سياسات النظام اإلرسائييل العنرصية.

املواطنة والجنسية مفهومان مختلفان. وبرغم الخلط بينهام يف معظم األحيان، إال أن التفريق بينهام يجب أن يشكِّل األساس للرد الفلسطيني عىل سياسات الفصل العنرصي 

اإلرسائيلية. الجنسية هي اتفاٌق بني الفرد والدولة، ويخضع مبوجبها الفرد لعملية تدقيق صارمة، ويتعني عليه أن يستويف متطلبات األهلية التي تضعها تلك الدولة للحصول 

عىل جنسيتها. وهذا يعني أن للدولة أن تطعن يف حق األفراد يف الجنسية، وبالتايل تجردهم من الجنسية مبوجب نصوص معينة. ولكن الدولة ال تستطيع أن تُجرِّد الفرد من 

مواطنته، ألن املواطنة متأصلة يف الفرد بحسب القانون الدويل الذي يُعرِّفها عموًما بأنها الرابط بني الفرد وبقعة من األرض. فالقانون الدويل يحمي حق الفرد يف املواطنة، 

ويقتيض من جميع الدول أن متنح مواطنة منطقة ما لألفراد املرتبطني بها.

ت عليها ضمن القانون الدويل عىل أساس ارتباطهم بالوالية العثامنية السابقة من خالل النسب و/أو اإلقامة. إال  كَِفلت معاهدُة لوزان لعام 1923 املواطنَة الفلسطينية ونصَّ

هم يف املواطنة من خالل قانون الجنسية التي أصدرته يف عام 1925 وأولت مبوجبه األولوية  أن سلطات االنتداب الربيطاين خالفت املعاهدة حني حرمت الفلسطينيني حقَّ

إىل تجنيس املهاجرين اليهود كموطنني فلسطينيني عىل حساب عرشات آالف الفلسطينيني الذين هاجروا منذ أواخر القرن التاسع عرش إىل األمريكيتني. وهكذا فإن السياسة 

الربيطانية جعلت من هؤالء املهاجرين الحاملني لوثائق عثامنية مل تعد نافذة مواطنني فلسطينيني عدميي الجنسية.

َد التالعب بالجنسية واملواطنة لتأمني دولة يهودية. وكام فعلت سلطات االنتداب الربيطاين، قّدم  أعاد النظام اإلرسائييل، منذ إنشائه، ضبط قوانني املواطنة والجنسية وتَعمَّ

النظام اإلرسائييل نفسه باستمرار عىل أنه السلطة الوحيدة صاحبة الحق يف منح الجنسية واملواطنة لجميع الرعايا ذوي املطالبات القانونية باالنتامء إىل فلسطني املستعمرة. 

وهكذا فإنه مينع الفلسطينيني يف املنفى من أن يصبحوا مواطنني فلسطينيني أو حاملني للجنسية إرسائيليني - ومينع الفلسطينيني الحاملني للجنسية اإلرسائيلية من املطالبة 

بصفتهم كمواطنني فلسطينيني. 

لطاملا اعرتَض الفلسطينيون عىل إقصائهم من املواطنة الفلسطينية، حيث احتج الفلسطينيون يف فلسطني وخارجها مراًرا وتكراًرا، إبان االنتداب الربيطاين، عىل السياسات 

الربيطانية من خالل االلتامسات املقدمة إىل حكومة فلسطني وإىل عصبة األمم، معربين عن حقوقهم يف املواطنة الفلسطينية باستخدام لغة املعاهدات القانونية الدولية. غري 

أن مسألة املواطنة الفلسطينية غابت كثريًا يف العقود األخرية عن الخطاب السيايس الفلسطيني. ولكن بعد اعرتاف األمم املتحدة بسيادة فلسطني بحكم القانون يف 2012، 

سعت منظمة التحرير الفلسطينية إىل تفعيل حق الفلسطينيني يف نيل الجنسية واملواطنة الفلسطينية عىل أساس معاهدة لوزان، بيد أنها مل تفلح بسبب التعقيدات القانونية 

التي ينطوي عليها ذلك. 

ال بد ملنظمة التحرير، بصفتها املمثَل الوحيد للشعب الفلسطيني املشتت أن تضطلع بدور الضامن لحقوق الفلسطينيني املنفيني يف املواطنة الفلسطينية بغض النظر عن 

القيادة اإلرسائيلية والفلسطينية الفاسدة. وميكنها يف سبيل ذلك أن تحتج، كام فعلت يف 2012، مبعاهدة لوزان كأساٍس قانوين للمواطنة معرتٍف به دوليًا. ويف الوقت نفسه، 

يتعني عىل الفلسطينيني يف الشتات أن يعملوا مع منظمة التحرير، وال سيام مع سلكها الدبلومايس املكلف بتمثيل الالجئني واملنفيني الفلسطينيني، لتحديد املعايري التي تقرر 

َمن هو الفلسطيني.

ومن أجل ذلك، يجب عىل املنفيني الفلسطينيني وممثليهم يف منظمة التحرير ما ييل: 

ت عىل 	  إيجاد محافل للفلسطينيني حول العامل للتجمع ووضع املعايري لتحديد املؤهلني للتسجيل للحصول عىل املواطنة الفلسطينية. وبالرغم من أن معاهدة لوزان نصَّ

وا عن هذه الحقوق بعباراتهم وظروفهم الخاصة، متاًما كام دأبت مجتمعات السكان األصليني يف أمريكا  أحكام يف هذا الخصوص، إال أنه يتعني عىل الفلسطينيني أن يعربِّ

الشاملية عىل مناقشتها منذ عقود.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

قضية املواطنة الفلسطينية
نديم بوالصة

https://www.afsc.org/resource/palestinian-refugees-and-right-return%23:~:text=Today%20there%20are%20more%20than,of%20the%20Palestinian-Israeli%20conflict.
https://academic.oup.com/edinburgh-scholarship-online/book/30560
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestinian-strip-away-citizenship
https://www.unhcr.org/415825134.pdf
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.unhcr.org/excom/EXCOM/42bc068d2.pdf
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/46/2/44/55039/Legislating-Exclusion-Palestinian-Migrants-and?redirectedFrom=fulltext
https://www.amazon.com/Ethnocracy-Identity-Politics-Israel-Palestine/dp/081223927X
https://al-shabaka.org/briefs/apartheid-within-palestinian-citizens-israel/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2018.1448592
https://www.sup.org/books/title/?id=33098&bottom_ref=subject
https://www.researchgate.net/publication/333427013_Who_Has_the_Right_to_Become_a_Palestinian_Citizen_An_International_Law_Analysis
https://al-shabaka.org/reports/%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d9%88%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8/
https://harvardpolitics.com/blood-quantum/
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2022/09/Bawalsa_PolicyBrief_Ar_Sept2022.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/nadim-bawalsa/


إصدار سجل سكاين للفلسطينيني يف املنفى للتأكد من عدد الفلسطينيني يف الشتات املؤهلني للحصول عىل املواطنة الفلسطينية.	 

صياغة قانون شامل للمواطنة يقوم عىل أساس حق الفلسطينيني يف مواطنتهم عىل النحو الذي يحدده القانون الدويل وباإلجامع. وهذا من شأنه أن يهيئ األساس ملنح 	 

الجنسية الفلسطينية. 

دعم الفلسطينيني املقيمني يف دول أجنبية واملتمتعني بجنسية ثانوية والذين يطالبون الدول املضيفة باالعرتاف بهم كمواطنني فلسطينيني. 	 

هم يف املواطنة 	  املطالبة مبحاسبة إرسائيل عىل انتهاكها القانون الدويل من خالل حرمانها ماليني الفلسطينيني الذين طردتهم من فلسطني عامي 1948 و1967 حقَّ

الفلسطينية. وال بد من فعل ذلك عىل املستويني اإلقليمي والدويل ويف كل دولة يقيم فيها الفلسطينيون.
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