
نظرة عامة

املواطنة والجنسية مفهومان مختلفان مبوجب القانون الدويل. ففي حني 

أن الجنسية تُعدُّ ترتيبًا رسميًا بني الفرد وحكومة الدولة، فإن املواطنة 

متأصلة يف الفرد ومحمية خارج نطاق الدولة. غري أن نظام الفصل 

العنرصي اإلرسائييل ظل منذ نشأته يف عام 1948 يتالعب باملفهومني تالعبًا 

اسرتاتيجيًا بُغية حرمان الفلسطينيني املنفيني – واملجتمعات الفلسطينية 

املضطهدة األخرى – من حقهم يف فلسطني أينام كانوا. 

اليوم، ميتلك ما يزيد عىل سبعة ماليني فلسطيني منفي الحقَّ القانوين 

يف اعتبارهم مواطنني فلسطينيني بالوالدة و/أو النسب، برصف النظر عن 

قوانني املواطنة والجنسية اإلرسائيلية العنرصية. ويشمل هؤالء خمسَة 

ماليني الجئ مسجلني لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

يف الرشق األدىن )األونروا(، باإلضافة إىل بضعة ماليني من املواطنني 

الفلسطينيني اآلخرين الحاصلني عىل جنسية ثانوية أو بطاقة إقامة يف دول 

أخرى. فإذا قام الفلسطينيون املنفيون وممثلوهم السياسيون بتفعيل هذا 

الحق املحمي دوليًا بالوسائل القانونية الفعالة، فإنهم سيحصلون عىل 

الوضع القانوين كمواطنني فلسطينيني من املنفى، وسيتمكنون بالتايل من 

تحدي سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية وإرساء األساس لترشيعات 
املواطنة والجنسية الفلسطينية املستقبلية.1

تتناول هذه الورقة السياساتية األزمة السياسية والقانونية املستمرة عىل 

د عىل  صعيد مواطنة املنفيني الفلسطينيني يف سياق القانون الدويل. وتشدِّ

االختالفات الجوهرية بني املواطنة والجنسية، وتوضح كيف أن سلطات 

االنتداب الربيطانية وبعدها السلطات االستعامرية االستيطانية اإلرسائيلية 

استخدمت املفهومني كمرتادفني لالستمرار يف حرمان الفلسطينيني أينام 

كانوا من الجنسية واملواطنة. ولهذا ال تركز الورقة عىل الفلسطينيني داخل 

د حقوقهم يف الجنسية واملواطنة النظاُم  فلسطني املستعمرة الذين يحدِّ

اإلرسائييل يف أرايض عام 1948 والسلطة الفلسطينية والنظام اإلرسائييل 

يف الضفة الغربية وغزة. وتقدم الورقة توصيات للفلسطينيني يف الشتات 

وممثليهم يف منظمة التحرير الفلسطينية حول ما ينبغي فعله من أجل 

تحدي سياسات الفصل العنرصي االستعامري االستيطاين اإلرسائيلية وتأمني 

حق الفلسطينيني املنفيني يف أن يُعتربوا مواطنني فلسطينيني لهم حقوق يف 
فلسطني.2

1.يستند التحليل القانوين والسيايس يف هذه الورقة السياساتية جزئيًا إىل مقابلة أجريت مع الخبرية يف حقوق اإلنسان والالجئني سوزان أكرم، والتي نسخها املؤلف وحررها. يود املؤلف أن يشكر سوزان أكرم وكيت 

روحانا عىل مساعدتهام يف هذا البحث.

 ،Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 2. املعلومات التاريخية الواردة يف هذه الورقة السياساتية مأخوذة من البحَث الذي أجراه الكاتب وأدرجه يف كتابه املعنون

واملنشورة من قبل دار نرش جامعة ستانفورد عام 2022.

املواطنة والجنسية والقانون الدويل 

تنص قرارات األمم املتحدة عىل حق الالجئني الفلسطينيني يف العودة، 

وال بد من إعامل حق جميع الفلسطينيني يف املنفى، مبن فيهم الالجئون 

واملتجنسون بجنسيات دول أخرى، يف أن يُعتربوا مواطنني تابعني 

لفلسطني املستعَمرة حيثام كانوا يف الشتات، وبالتايل املطالبة بتمثيلهم 

قانونًا والتمتع بحقوقهم من الخارج. ولفهم السبب، علينا أن نقف عىل 

االختالفات الجوهرية بني املواطنة والجنسية، وهام مفهومان استخدمهام 

االنتداب الربيطاين واألنظمة الصهيونية املتعاقبة كمرتادفني سعيًا ملحو 

حق الفلسطينيني املنفيني يف املواطنة ومنعهم من املطالبة بفلسطني. 

وهكذا فإن من الرضورة إبراز االختالف بني هذين املفهومني حتى يكون 

األساس للرد الفلسطيني عىل سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية هذه. 

ُتَنح الجنسية للفرد بناًء عىل مكان ميالده أو جنسية والديه أو تجنيسه 

من خالل اإلقامة. والحكومة هي َمن يُقرر منح الجنسية للفرد ليك 

يتمتع بالحقوق واملسؤوليات كأحد أفراد الدولة القومية. وهكذا ال بد 

لألفراد املتقدمني للحصول عىل جنسية الدولة أن يجتازوا عملية تدقيق 

صارمة، وأن يستوفوا متطلبات األهلية للحصول عىل جنسية تلك الدولة. 

قد تطعن الدول أيًضا يف حق األفراد يف الجنسية، وبالتايل تجردهم من 

الجنسية مبوجب نصوص معينة. 

غري أن الدول ال تستطيع نزع املواطنة عن مواطنيها. فالقانون الدويل 

يُعرِّف املواطنة عموًما بأنها الرابط بني الفرد وبقعة من األرض. تُشري 

محكمة العدل الدولية منذ عام 1955 إىل هذا الرابط باسم “الرابط 

الحقيقي” الذي يقرره النسب )حق الدم( أو مكان امليالد )حق األرض( 

أو اإلقامة طويلة األجل )حق اإلقامة(. املواطنة متأصلة وغري قابلة للتغيري 

ومحمية، حيث تنص املادة 15 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل 

ًفا، حرماُن أيِّ شخص  أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ال يجوز، تعسُّ

ه يف تغيري جنسيته.” بل إن هذا الحق شامل  من جنسيته وال من حقِّ

لدرجة أن العديد من الدول تتيح املجال للتقدم بطلب الحصول عىل 

الجنسية من خالل حق الدم للمواطنني غري املتجنسني بجنسيتها واملقيمني 

يف أي مكان يف العامل. 
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حق الفلسطينيني التاريخي يف املواطنة الفلسطينية

تم االعرتاف بحق الفلسطينيني يف االنتامء إىل فلسطني كمواطنني حيثام 

كانوا يف العامل منذ التصديق عىل معاهدة لوزان لعام 1923 يف 6 آب/

أغسطس 1924. ومع أن املعاهدة كانت أول وثيقة قانونية تنص عىل منح 

املواطنة الفلسطينية عىل مستوى العامل، فإن قانون املواطنة العثامين لعام 

1869 كان أول قانون مينح املواطنة للمقيمني يف فلسطني مبوجب حق 

الدم وحق األرض وحق اإلقامة. ولذلك، عندما فرضت السلطات الربيطانية 

حصاًرا عىل القدس يف كانون األول/ديسمرب 1917، اعترُب سكان فلسطني 

مواطنني فلسطينيني عثامنيني، وظلوا كذلك حتى صدور قرار قوات الحلفاء 

بخصوص ما يجب فعله باإلمرباطورية املفككة. 

وانطبق هذا الوضع أيًضا عىل عرشات اآلالف من املواطنني الفلسطينيني 

العثامنيني الذين هاجروا من فلسطني إىل األمريكيتني ألسباب اقتصادية 

وسياسية منذ القرن التاسع عرش. غري أن قوات الحلفاء وحكومة الجمهورية 

الرتكية املشكلة حديثًا وقَّعت يف 24 توز/يوليو 1923 معاهدة لوزان التي 

تحدد رسميًا حدود الجمهورية. ويف مقابل اعرتاف الحلفاء بالسيادة الرتكية، 

تخلت تركيا عن جميع مطالباتها اإلمرباطورية بأراضيها السابقة، مبا يف ذلك 

الواليات العربية، التي باتت تخضع لالنتداب االستعامري األورويب. 

وبالتايل، مل يعد الرعايا العرب السابقون لإلمرباطورية العثامنية، مبن فيهم 

املقيمون يف الخارج، مواطنني عثامنيني. ويف حني أن املادة 34 من معاهدة 

لوزان نّصت عىل بنود ُتكِّن األفراد من إعالن مواطنتهم يف “املنطقة التي 

ينحدرون منها”، إال أن بريطانيا خالفت املعاهدة ألنها كانت قد وعدت 

االتحاد الصهيوين بإنشاء “وطن قومي” يهودي يف فلسطني مبوجب إعالن 

بلفور الصادر عام 1917.

 ولذلك فقد احتاجت السلطات الربيطانية إىل ضامن التدفق املستمر 

لليهود إىل فلسطني وتجنيسهم من خالل اإلقامة كرعايا فلسطينيني يف ظل 

االنتداب الربيطاين عىل فلسطني، فأصدرت أول قانون للجنسية الفلسطينية 

من أجل إصدار وثائق الجنسية الفلسطينية للمستوطنني اليهود. وللتأكيد، 

كان هذا متوافًقا مع املادة 7 من االنتداب عىل فلسطني، والتي نصت عىل 

أن تسن حكومة فلسطني االنتدابية قانونًا للجنسية يتضمن “أحكاًما مؤطرة 

لتسهيل حصول اليهود عىل الجنسية الفلسطينية من خالل اإلقامة الدامئة 

يف فلسطني.”

يف توز/يوليو 1925، أصدرت بريطانيا قانون الجنسية الفلسطينية لتنظيم 

منح الجنسية الفلسطينية إبان االنتداب. ويف حني أن القانون اقتىض من 

السلطات الربيطانية منح الجنسية الفلسطينية لجميع املتقدمني املؤهلني، 

إال أنها أولت األولوية ملنح الجنسية لعرشات اآلالف من املستوطنني اليهود 

الوافدين )من خالل حق اإلقامة( عىل حساب عرشات اآلالف من املهاجرين 

الفلسطينيني )أصحاب الحق يف الجنسية من خالل حق الدم وحق األرض(. 

ولتربير هذه املامرسة، تحججت السلطات الربيطانية عىل الدوام “بالقدرة 

االستيعابية” االقتصادية املحدودة لفلسطني، وبعدم كفاية ما يدل عىل نية 

املهاجرين يف اإلقامة الدامئة يف فلسطني، أو غيابهم عن فلسطني من قبل 

عام 1920، أو ببساطة “وضوح عدم الرغبة” بهم. 

يف 8 آذار/مارس 1937، أي بعد عقدين من االحتالل الربيطاين لفلسطني، 

أفادت حكومة فلسطني بأن أكرث من 28000 يهودي قد حصلوا عىل وثائق 

الجنسية الفلسطينية بني عامي 1931 و1936، وأن نصيب اليهود من وثائق 

الجنسية املمنوحة يف عام 1936 البالغ عددها 4941 كان 4847 وثيقة. 

م الفلسطينيون يف أمريكا الالتينية وحدها نحو 9000 طلب  ويف املقابل، قدَّ

للحصول عىل الجنسية بحلول عام 1937، ومل تتجاوز الطلبات املقبولة من 

هؤالء 100 طلب. وفعليًا أصبح املهاجرون الفلسطينيون يف األمريكتني، 

الذين بلغ عددهم نحو 40000 بحلول عام 1936، مواطنني فلسطينيني 

عدميي الجنسية يحملون وثائق عثامنية بَطََل استعاملها. 

استمرت بريطانيا عىل مدار 30 عاًما من احتاللها لفلسطني يف التالعب 

باملواطنة من خالل إحجامها عن منح الجنسية. وعىل الرغم من أن بريطانيا 

انتهكت معاهدة لوزان بفعلها ذلك، إال أن عصبة األمم تركت إدارة 

فلسطني بالكامل لتقدير التاج الربيطاين، وأخرجت حوكمة فلسطني فعليًا 

من نطاق القانون الدويل. 

املواطنة الفلسطينية يف ظل النظام اإلرسائييل

ما فتئ النظام اإلرسائييل ينتهك القانون الدويل منذ عام 1948 بحرمانه 

ماليني الفلسطينيني يف جميع أنحاء العامل من حقوقهم يف املواطنة 

الفلسطينية. فقد سارع عند إنشائه إىل حرمان 750000 فلسطيني ممن 

نفاهم عام 1948 من حقوقهم يف الجنسية الفلسطينية؛ وكرَّر ذلك بعد 

طرده 300000 فلسطيني من فلسطني يف عام 1967. 

وكسابقه، عمد النظام الصهيوين إىل التالعب باملواطنة والجنسية من أجل 

تحقيق هدفه الدميوغرايف املتمثل يف تأمني دولة يهودية. فكام سلطات 

االنتداب الربيطاين، قّدم النظام اإلرسائييل نفسه باستمرار عىل أنه السلطة 

الوحيدة صاحبة الحق يف منح الجنسية واملواطنة لجميع الرعايا ذوي 

املطالبات القانونية باالنتامء إىل فلسطني املستعمرة. 
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“من الرضورة إبراز االختالف بني الجنسية 
واملواطنة حتى يكون األساس للرد الفلسطيني 

عىل سياسات الفصل العنرصي اإلرسائيلية.”
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https://www.amazon.com/Ethnocracy-Identity-Politics-Israel-Palestine/dp/081223927X


موجز سياساتي

ويتم إخفاء هذه األعامل غري القانونية خلف سلسلة من القوانني أبرزها 

قانون العودة لعام 1950، وقانون املواطنة لعام 1952، وقانون الدولة 

القومية اليهودية لعام 2018. ويف عام 1950، أصدَر النظام اإلرسائييل 

الجديد قانون العودة، الذي مينح كل يهودي يف العامل الحق يف الهجرة 

إىل الدولة اليهودية الجديدة. وتبَع هذا القانون قانوُن املواطنة لعام 

1952، الذي أكد مواطنة اليهود حول العامل مبوجب قانون العودة. 

وهكذا ويف عام 1952، أعلن النظام اإلرسائييل فعليًا املواطنة اليهودية 

عىل مستوى العامل. 

ويف حني أن لدى إرسائيل نظاَم جنسيٍة مطبًقا عىل غري اليهود للحصول 

عىل الجنسية اإلرسائيلية مبوجب املولد عىل أرايض عام 1948، فإنها 

تظل دولًة للمواطنني اليهود أواًل وأخريًا. وهذا ما أكدته يف القانون 

األسايس للدولة اليهودية لعام 2018 الذي ينص عىل أن الحق يف تقرير 

املصري القومي “يخصُّ الشعب اليهودي وحده.” وبالتايل َضِمن نظاُم 

الفصل العنرصي اإلرسائييل أن الفلسطينيني الذين حصلوا عىل الجنسية 

اإلرسائيلية لن يندمجوا أبًدا كمواطنني يف الدولة، ما يُسهِّل عليها سحب 

جنسيتهم إْن أرادت.

وعالوة عىل ذلك، ولسد الطريق أمام الفلسطينيني املنفيني الساعني 

للحصول عىل حق الجنسية بصفتهم رعايا سابقني تحت االنتداب 

الربيطاين الذي أصدر لهم جوازات سفر بريطانية فلسطينية، ألغى 

قانون 1952 بأثر رجعي الجنسيات املمنوحَة قبل إنشاء دولة إرسائيل 

يف أيار/مايو 1948. وهكذا، فإن النظام اإلرسائييل عند إنشائه أعاد ضبط 

قوانني الجنسية، وأبطَل بذلك جميع الوثائق الصادرة املتعلقة باملواطنة 

والجنسية الفلسطينية. وهذا غري قانوين مبوجب القانون الدويل الذي 

يقتيض من “الدولة الخلف” أن تنح مواطنة املنطقة املعنية للشعب 

املرتبط بها. 

حرَص النظاُم اإلرسائييل أيًضا عىل أال يتأهل أي فلسطيني طُرد عام 

1948 للحصول عىل املواطنة الفلسطينية أو الجنسية اإلرسائيلية، ألنهم 

ليسوا يهوًدا وال ميكن تجنيسهم عن بُعد. ينص قانون 1952، عىل أن 

التأهل للحصول عىل الجنسية اإلرسائيلية من خالل اإلقامة يقتيض من 

الفلسطينيني أن يكونوا من املقيمني يف أرايض 1948 بتاريخ 1 آذار/مارس 

1952، وأن يكونوا قد ظلوا مقيمني فيها منذ يوم تأسيس الدولة حتى 

يوم إقرار قانون املواطنة. وال ينطبق هذا البند عىل أي من الفلسطينيني 

رين عام 1948.  املُهجَّ

الدفاع عن الحق يف املواطنة الفلسطينية 

ميتلك الرعايا الفلسطينيون حول العامل منذ التوقيع عىل معاهدة لوزان 

“رابطًا حقيقيًا” بأرض فلسطني املستعمرة معرتفًا به مبوجب القانون، 

وبالتايل هم ينتمون إليها كمواطنني، وميكنهم املطالبة بهذه الحقوق 

حتى وهم يف الشتات من خالل قنوات قانونية وسياسية مختلفة. أي 

أن حقوق الدم واملولد التي تربطهم باملواطنة الفلسطينية ال تزال 

قامئة، وأن الوسيلة القانونية والسياسية لتحدي النظام اإلرسائييل ال تزال 

ممكنة. بل إن أسالفهم الذين ُحرموا املواطنة الفلسطينية من خالل 

الجنسية إبان االحتالل الربيطاين لفلسطني كانوا مدركني لذلك.

ِطوال فرتة االنتداب الربيطاين، احتج الفلسطينيون يف فلسطني وخارجها 

يف مناسبات عديدة عىل السياسات الربيطانية من خالل االلتامسات 

املقدمة إىل حكومة فلسطني وإىل عصبة األمم. وعىل سبيل املثال، رفعت 

مجموعة من الفلسطينيني يف مونتريي باملكسيك يف 23 شباط/فرباير 

1927 عريضًة من ست صفحات إىل املفوض السامي لفلسطني، هربرت 

بلومر. ويف هذه الوثيقة، التي صاغها أعضاء املركز االجتامعي الفلسطيني 

ووقعها ما يزيد عىل 300 فلسطيني مقيم يف املكسيك، طالب امللتمسون 

بريطانيا باالعرتاف بحقوقهم يف املواطنة الفلسطينية. وهددوا باللجوء 

إىل عصبة األمم بوصفها صاحبة القول الفصل يف القانون الدويل: 

لقد ولدنا عىل تلك األرض، ولطاملا تنينا أن نكون فلسطينيني، ونحن 

متيقنون بأننا إذا اضطررنا، كمالذ أخري، إىل رفع التامسنا إىل عصبة 

األمم، فإن تلك الهيئة املوقرة ستمنحنا الحق يف تسمية أنفسنا 

مواطنني فلسطينيني.

وفيام يتعلق باملواطنة الفلسطينية، أشار مقدمو االلتامس الفلسطينيون 

مراًرا إىل املادة 34 من معاهدة لوزان، مذكرين السلطات الربيطانية 

بالتزامها بالتقيد بالقانون الدويل - أو عىل األقل، املعاهدات التي وقعت 

عليها.  ويف حزيران/يونيو 1927، عىل سبيل املثال، رفَع وفٌد من القوميني 

الفلسطينيني من بيت لحم وبيت جاال، الذين شكَّلوا لجنة الدفاع عن 

حقوق الفلسطينيني املقيمني يف الخارج، عريضًة إىل حكومة فلسطني يف 

القدس. واستشهدوا باملادة 34 من املعاهدة للمطالبة بحقوق املهاجرين 

الفلسطينيني يف املواطنة الفلسطينية: 

االستنتاج املنطقي الذي ميكن استخالصه من نصوص املادة هو أن 

رين من هذه األرض املنتمني إىل األغلبية يتمتعون بالحق يف  املهجَّ

املواطنة الفلسطينية. وال نظن، وال للحظة، أن الحكومة الربيطانية 

تريد حرمانهم هذا الحق. 
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“تم االعرتاف بحق الفلسطينيني يف االنتامء إىل 
فلسطني كمواطنني حيثام كانوا يف العامل منذ 
التصديق عىل معاهدة لوزان لعام 1923.”

https://www.adalah.org/en/content/view/9569
https://www.adalah.org/en/content/view/9569
https://www.adalah.org/en/content/view/9569
https://www.vox.com/world/2018/7/31/17623978/israel-jewish-nation-state-law-bill-explained-apartheid-netanyahu-democracy
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestinian-strip-away-citizenship
https://al-shabaka.org/briefs/apartheid-within-palestinian-citizens-israel/
https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestinian-strip-away-citizenship
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.unhcr.org/excom/EXCOM/42bc068d2.pdf
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2018.1448592
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199570485.001.0001/acprof-9780199570485
https://www.sup.org/books/title/?id=33098&bottom_ref=subject
https://www.sup.org/books/title/?id=33098&bottom_ref=subject
https://www.sup.org/books/title/?id=33098&bottom_ref=subject


ل مقدمو االلتامس الفلسطينيون يف فلسطني وخارجها سابقًة  لقد سجَّ

للمطالبة بالعدالة عىل أساس املعاهدات القانونية الدولية، واستمر نظام 

االنتداب الربيطاين يف تجاهلهم دون مساءلة طيلة فرتة احتالله لفلسطني. 

االستفادة من قيام الدولة ومعاهدة لوزان

اعرتفت األمم املتحدة بفلسطني كدولة ذات سيادة بحكم القانون يف 

عام 2012، ومل يتوفر للفلسطينيني يف املنفى قبل ذلك التاريخ سوى ُسبٍل 

محدودة للمطالبة باملواطنة الفلسطينية. لكن مع قيام الدولة، صاغت 

منظمة التحرير الفلسطينية أخريًا مرشوع قانون الجنسية يف عام 2012 

الذي يعرتف مبنح املواطنة الفلسطينية عىل أساس معاهدة لوزان، مبا 

يف ذلك للفلسطينيني يف املنفى: “املواطنون الفلسطينيون هم األشخاص 

الذين اكتسبوا أو امتلكوا الحق يف اكتساب املواطنة الفلسطينية اعتباًرا من 

تاريخ 6 آب/أغسطس 1924.”  ومع ذلك، مل يتداول املجلس الترشيعي 

الفلسطيني مرشوع القانون بسبب التعقيدات القانونية التي ينطوي عليها، 

وال سيام تحديد الكيفية املتبعة يف منح الجنسية الفلسطينية ملجموعة 

مشتتة من الالجئني حول العامل، واملواطنني الرازحني تحت االحتالل يف 

الضفة الغربية وغزة الحاصلني عىل بطاقات إقامة مختلفة وحقوق متباينة 

يف التنقل والوصول. وعالوة عىل ذلك، تنظم السلطة الفلسطينية مبوجب 

اتفاقات أوسلو أوضاع الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة، وجميع 

اإلقامات التي تصدرها السلطة مرشوطة مبوافقة النظام اإلرسائييل. 

ال بد ملنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها املمثَل السيايس والقانوين 

للشعب الفلسطيني املشتت وكيانًا يُدرك أهمية الجنسية، أن تضطلع بدور 

الضامن لحقوق الفلسطينيني املنفيني يف املواطنة الفلسطينية. ولكن قبل 

أن ترَشَع يف السعي لتأمني املواطنة الفلسطينية من خالل السبل القانونية، 

يجب عىل املنظمة أن تعمل مع الشعب الفلسطيني إلنشاء سجل سكاين، 

يبدأ بالالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى األونروا. وقد مثَّل مرشوع كرمة 

النابليس لعام 2006 خطوة مهمة نحو إقامة هذا النوع من التواصل بني 

الفلسطينيني املنفيني ومنظمة التحرير. وال بد لهذا املجهود أن يستمر. 

ومع أن القانون الدويل قد أخفَق مراًرا وتكراًرا يف حامية حقوق 

الفلسطينيني - بل وحقوق عدٍد ال يحىص من السكان املستعَمرين 

واملهمشني حول العامل - فإنه ينبغي للفلسطينيني يف الشتات أن يضغطوا 

من أجل االعرتاف بحقوقهم يف املواطنة الفلسطينية. وكخطوة أوىل لحامية 

حقوقهم، ينبغي للفلسطينيني أن يطالبوا قادتهم يف السلك الدبلومايس 

التابع ملنظمة التحرير - املكلِّف أعضاؤه بتمثيل الالجئني واملنفيني 

الفلسطينيني يف الشتات - باملطالبة بحقوق قواعدهم يف االنتامء إىل 

فلسطني، ِحسيًا وما دون ذلك، من خالل:

إيجاد محافل للفلسطينيني حول العامل للتجمع ووضع املعايري لتحديد 	 

املؤهلني للتسجيل للحصول عىل املواطنة الفلسطينية. وبالرغم من أن 

ت عىل أحكام يف هذا الخصوص )حق الدم، وحق  معاهدة لوزان نصَّ

وا عن  األرض، وحق اإلقامة(، فإنه يتعني عىل الفلسطينيني أن يعربِّ

هذه الحقوق بعباراتهم وظروفهم الخاصة، تاًما كام دأبت مجتمعات 

السكان األصليني يف أمريكا الشاملية عىل مناقشتها منذ عقود. وهذا 

يعني أن تحديد األصالنية من خالل الدم ميثل مامرسة استعامرية، 

ولذلك يجب عىل املجتمعات املضطهدة أن تتحاور ليك “تخرج بإدراك 

أفضل لدور التجربة املعاشة والرابط الثقايف وأشكال االنتاج املعريف 

السابقة لالستعامر والتصنيفات املبنية عىل رابطة الدم يف تشكيل 

األصالنية،” بحسب كريستينا يل.

إصدار سجل سكاين للفلسطينيني يف املنفى، حيث إن التسجيل الرسمي 	 

هو الطريقة الوحيدة 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 	 

الذين يطالبون الدول املضيفة باالعرتاف بهم كمواطنني فلسطينيني. 

املطالبة مبحاسبة إرسائيل عىل انتهاكها القانون الدويل من خالل 	 

حرمانها ماليني الفلسطينيني الذين طردتهم من فلسطني عامي 1948 

هم يف املواطنة الفلسطينية. وال بد من فعل ذلك عىل  و1967 حقَّ

املستويني اإلقليمي والدويل ويف كل دولة يقيم فيها الفلسطينيون.
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“ال بد ملنظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها 
املمثَل السيايس والقانوين للشعب الفلسطيني، 
أن تضطلع بدور الضامن لحقوق الفلسطينيني 

املنفيني يف املواطنة الفلسطينية”

https://www.reuters.com/article/us-palestinians-statehood-idUSBRE8AR0EG20121130
https://www.palestineforum.net/%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-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88/
https://www.palestineforum.net/%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-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%88/
https://www.ucpress.edu/book/9780520385627/rethinking-statehood-in-palestine
https://www.researchgate.net/publication/333427013_Who_Has_the_Right_to_Become_a_Palestinian_Citizen_An_International_Law_Analysis
https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/985
https://www.jerusalemstory.com/en/article/palestinians-historic-and-legal-rights-palestinian-nationality?search=1
https://www.jerusalemstory.com/en/article/palestinians-historic-and-legal-rights-palestinian-nationality?search=1
https://users.ox.ac.uk/~polf0002/civitas/index.html
https://users.ox.ac.uk/~polf0002/civitas/index.html
https://users.ox.ac.uk/~polf0002/civitas/index.html
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://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://www.californialawreview.org/blood-quantum-and-the-white-gatekeeping-of-native-american-identity/
https://harvardpolitics.com/blood-quantum/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8f%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8/
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نديم بوالصة، املحرر املسؤول عن التكليف يف الشبكة، مؤرخ لتاريخ 

Transnational Palestine: Mi� بفلسطني الحديث، ومؤلف كتا

gration and the Right of Return before 1948 واملنشورة من 

قبل جامعة ستانفورد األمريكية عام 2022. وله منشورات عديدة يف 

مجلة فصلية القدس، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وتقرير األمريكيتني 

 NACLA[ الصادر من مجلس أمريكا الشاملية املعني بأمريكا الالتينية

Report on the Americas[، وغريها. حاز عىل شهادة الدكتوراه يف 

التاريخ والدراسات الرشق أوسطية واإلسالمية من جامعة نيويورك يف 

2017، وعىل شهادة املاجستري من مركز الدراسات العربية املعارصة 

بجامعة جورجتاون يف 2010. أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه املمنوحة من 

الوقف الوطني للدراسات اإلنسانية ومركز األبحاث الفلسطينية األمرييك 

]PARC-NEH Fellowship[ يف فلسطني يف 2019-2020.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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