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م�س�ألة المواطنة الفل�سطينية تنخرط 

�سمن النق��ش ب�س�أن �سرعية 

النظ�م ال�سي��سي والق�نوني الذي ورث 

االنتداب البريط�ني، لكنه اأي�سً� نق��ش 

ب�س�أن توطيد وبن�ء الهوية الجم�عية لل�سعب 

الفل�سطيني. وت�سير م�سكلة المواطنة 

الفل�سطينية اإلى خلل جدي في الق�نون الدولي 

الحديث هو احتك�ر مفهوم ال�سي�دة الذي يوؤكد 

مم�ر�سة ال�سلطة الع�مة على يد حكوم�ت، 

ويتج�هل م�س�لح ال�سعوب. ومع اأن هذا 

المفهوم تتو�سطه عن��سر مختلفة للق�نون 

الدولي: تف�سير، ومواطنة، وحل النزاع�ت، 

وعملية بن�ء الدولة، ومعي�ر للحرب الع�دلة، 

وغير ذلك، اإالاّ اإن احتك�ره� ي�ستند اإلى فكرة 

خط�أ هي اأن النظ�م الدولي يرتكز اإلى قرارات 

الحكوم�ت فقط، ولي�ش اإلى اأخذ العوامل 

الت�ريخية والثق�فية واالجتم�عية وغيره� 

بعين االعتب�ر. وهذا اال�ستنت�ج ال يعني اأن 

ال�سراع من اأجل حقوق االإن�س�ن وحقوق 

همل، بل ب�لعك�ش، تحدد 
ُ
ال�سعوب يجب اأن ي

هذه الحقوق ا�ستراتيجي� ال�سراع التي تكمن 

في تج�وز ''ح�سر'' النظ�م الدولي في القرارات 

الحكومية، وتطوير موؤ�س�س�ت جديدة ت�أخذ في 

الح�سب�ن اأموراً اأُخرى غير ال�سي�دة، مثل 

ة اأو مجموعة وطنية.
اّ
االنتم�ء اإلى اأم

فالدي�صالف تول�صتيخ وجوين عا�صي*

املواطنة الفل�صطينية: ما�صيًا وحا�رضاً وم�صتقباًل

مثل  الفل�سطينية،  المواطنة  بم�س�ألة  تت�سل  مو�سوع�ت  عدة  المق�لة  هذه  تتن�ول 

العمل  اأن  ومع  لالجئين.  الدبلوم��سية  والحم�ية  الدبلوم��سية،  والحم�ية  االعتراف 

ب�لمواطنة الفل�سطينية، مثلم� ُعرفاّ في المر�سوم الملكي البريط�ني )1925( في فترة 

ف، اإالاّ اإنه� مو�سوع�ت م� زالت مطروحة وتبقى مو�سوع جدل. االنتداب، توقاّ

* فالدي�سالف تول�ستيخ مدير ق�سم الق�نون الدولي في 
ج�معة نوفو�سيبير�سك في رو�سي� · جوني ع��سي 

اأ�ست�ذ الق�نون الع�م والعلوم ال�سي��سية في ج�معة 

النج�ح، فل�سطين.

والب�حث�ن ي�سكران ج�معة النج�ح على دعمه� الم�دي 

الذي �سمح بتب�دل الزي�رات واللق�ء بهدف تطوير 

التع�ون والم�س�ريع الم�ستركة.
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المحتلة، بينم� ح�سل الجزء الرابع على مك�نة 

الجىء. وفي �سنة 1952 اأ�سدرت اإ�سرائيل 

ق�نون المواطنة، واعتبرت مح�كمه� اأن 

المواطنة الفل�سطينية لم تعد ق�ئمة. وك�ن على 

الفل�سطينيين الذين يريدون الح�سول على 

المواطنة االإ�سرائيلية اإثب�ت اأنه تم ت�سجيلهم 

كمقيمين في �سنة 1949، واأنهم من �سك�ن 

اإ�سرائيل في 14 تموز/يوليو 1952.

لم ي�ستطع كثيرون من الفل�سطينيين اإثب�ت 

اإق�متهم الأن الجي�ش االإ�سرائيلي ك�ن قد �سحب 

بط�ق�ت هوي�تهم منهم، ف�ساًل عن اأن القوات 

االإ�سرائيلية غ�لبً� م� رف�ست ت�سجيل 

الفل�سطينيين. وقد تم تعديل ق�نون الجن�سية 

االإ�سرائيلي على مرحلتين، االأولى في �سنة 

1968، والث�نية في �سنة 1980. 3 وال يملك 

المواطنون الفل�سطينيون في اإ�سرائيل اإالاّ بع�ش 

الحقوق في مج�ل التعليم وال�سم�ن 

االجتم�عي والو�سول اإلى االأرا�سي الزراعية 

والم�س�در الطبيعية.4

وفي هذا ال�سي�ق، خ�لفت الق��سية اأي�ال 

بروك�ت�س� قرار االأغلبية في المحكمة العلي�، 

في الق�سية التي رفعته� موؤ�س�سة عدالة �سد 

وزير الداخلية، وق�لت: ''اإن ق�نون الجن�سية 

والدخول اإلى اإ�سرائيل يحرم اآالف المواطنين 

 العرب في اإ�سرائيل من مم�ر�سة حقهم

في الحي�ة االأُ�سرية في اإ�سرائيل؛ اإنه ينتهك 

حقهم في الكرامة االإن�س�نية.''5

في جزء اآخر من فل�سطين الت�ريخية، ك�نت 

المملكة االأردنية �سيطرت في �سنة 1948 على 

ال�سفة الغربية، و�سمته� في �سنة 1950. وفي 

�سنة 1949، قررت الحكومة االأردنية اأن 

ق�نون المواطنة ل�سنة 1928 ق�بل للتطبيق 

ن يحمل المواطنة الفل�سطينية، 
َ
على كل م

وبذلك يتمتع هوؤالء بجميع الحقوق التي 

املواطنة الفل�صطينية خالل فرتة 

االنتداب وبعدها

ك�ن �سك�ن فل�سطين، حتى �سنة 1917، 

رع�ي� عثم�نيين،1 وفي �سنة 1917، احتلت 

بريط�ني� البلد، وفي �سنة 1922، منحت 

ع�سبة االأمم بريط�ني� االنتداب على فل�سطين.

ن�ست اتف�قية لوزان على اأن جميع 

المقيمين في االأق�ليم التي خ�سعت في 

منحون، بحكم 
ُ
الم��سي للدولة العثم�نية، �سي

الواقع، مواطنة الدولة التي تم نقل �سالحية 

نح 
ُ
اإدارة االأق�ليم اإليه� )الم�دة 30(، مثلم� م

هوؤالء حق االختي�ر بين المواطنة التركية 

وغيره� )المواد 31 - 34(. واألزم نظ�م 

االنتداب دولة االنتداب ب�إ�سدار ق�نون يتعلق 

ب�لمواطنة )الم�دة 7(.

في �سنة 1925، تبناّت المملكة المتحدة 

نظ�م المواطنة الذي يمنح جميع ''المواطنين 

العثم�نيين'' في فل�سطين )ب��ستثن�ء المقيمين 

في منطقة �سرق االأردن( المواطنة الفل�سطينية، 

ف�ساًل عن بع�ش الذين يقيمون في الخ�رج، 

مثل اأبن�ء اأو زوج�ت مواطنين فل�سطينيين. 

ولم يميز هذا النظ�م على اأ�س��ش الدين والعرق.

بين �سنَتي 1924 و1948، ا�ستخدم �سك�ن 

رف ب��سم ''جواز �سفر 
ُ
فل�سطين جواز �سفر ع

بريط�ني - فل�سطين''، وتلقوا الحم�ية 

الدبلوم��سية من المملكة المتحدة. لكن في 

�سنة 1948، انتهى نظ�م االنتداب وتوقف 

العمل ب�لمواطنة الفل�سطينية اإالاّ في قط�ع غزة 

حيث ا�ستمر حتى �سنة 1967. 2

بعد الحروب العربية - االإ�سرائيلية 

واحتالل فل�سطين، ح�سل جزء من 

نح 
ُ
الفل�سطينيين على المواطنة االإ�سرائيلية، وم

جزء اآخر المواطنة االأردنية، وح�سل جزء ث�لث 

على مك�نة مقيم في االأرا�سي الفل�سطينية 
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الم�سيطرة على االإقليم، منح المواطنة لجميع 

المقيمين في االإقليم الذي يخ�سع ل�سيطرته�، 

والذين لم يم�ر�سوا حقهم في اختي�ر 

جن�سيتهم. هذا االلتزام، اأكدته الم�دة 20 من 

مواد اتف�قية جن�سية االأ�سخ��ش الطبيعيين في 

ح�لة خالفة الدول )1999(، وكذلك القرار 

181 من الف�سل الث�لث من الق�سم االأول لخطة 

التق�سيم، ل�سنة 1947، والذي ن�ش على اأن 

المواطنين الفل�سطينيين يح�سلون على مواطنة 

الدولة التي يقيمون فيه�. غير اأن اإ�سرائيل لم 

تنفذ هذا االلتزام، ولذلك تقع عليه� م�سوؤولية 

دولية ربم� ت�أخذ �سكل الجبر، االأمر الذي يعني 

عودة الفل�سطينيين اإلى دي�رهم ومنحهم 

الجن�سية االإ�سرائيلية، لكن ذلك �سيكون �سعبً� 

لل�سببين الت�ليين:

اأواًل، قد تداّعي اإ�سرائيل اأن الفل�سطينيين 

تن�زلوا عن حقهم في المواطنة ب�سكل طوعي، 

وم�لوا اإلى ا�ستخدام القوة، واأنهم تركوا بيوتهم 

في �سنة 1948، ثم في �سنة 1967، 7 واأن 

الالجئين واأبن�ءهم ال يملكون الرابط 

ال�سروري مع الدولة، واأن الفل�سطينيين لم 

يط�لبوا لفترة طويلة ب�لجن�سية االإ�سرائيلية 

واأ�سروا على اإق�مة دولتهم الخ��سة،8 واأن 

اأبن�ء الالجئين ال يحق لهم المط�لبة بهذا 

ل عبء يفوق اأي 
اّ
الحق.9 والجبر ''يت�سمن تحم

ع مق�رنة ب�لف�ئدة التي قد يجلبه� الجبر  توقاّ

بدل التعوي�ش'' )الم�دة 35، الفقرة ب، من 

قرار الجمعية الع�مة لالأمم المتحدة 38/56 

�سب�ط/فبراير 2002 - م�سوؤولية الدولة عن 

اأفع�ل غير م�سروعة دوليً�(، وال يمكن ح�سم 

هذه الق�سية بمعزل عن الق�س�ي� االأُخرى في 

الحل النه�ئي.

ن ي�ستطيع اأن يحرك 
َ
ث�نيً�، لي�ش وا�سحً� م

دعوى في هذه الم�س�ألة، ف�لموؤ�س�س�ت 

يتمتع به� االأردنيون، وتقع عليهم الواجب�ت 

ذاته�. واأكد ق�نون المواطنة الجديد ل�سنة 

1954 ذلك، ومنح الالجئين الفل�سطينيين 

الجن�سية االأردنية، لكن في �سنة 1988، غيرت 

االأردن �سي��سته� معلنة فك االرتب�ط مع 

ال�سفة الغربية، واأن المقيمين في ال�سفة 

الغربية هم فل�سطينيون.

وفي المق�بل، �سيطرت م�سر على قط�ع 

غزة، وح�فظت على المواطنة الفل�سطينية، 

ومنحت الفل�سطينيين الحم�ية الدبلوم��سية.

وا�ستقبلت دول عربية اأُخرى الالجئين 

الفل�سطينيين من دون اأن تمنحهم المواطنة، 

واأ�سدرت لهم ت�أ�سيرات �سفر، وانتهجت 

تج�ههم �سي��سة وطنية )ُقطرية(، ا�ستن�داً اإلى 

بروتوكول الدار البي�س�ء )1965( في م�س�ألة 

الحف�ظ على حق العودة والهوية الفل�سطينية.6

فقد دمجت �سورية والعراق الالجئين 

الفل�سطينيين �سمن مواطنيهم� في جميع 

المج�الت، اإالاّ في حق التر�سح والت�سويت 

)ق�نون رقم 260 ل�سنة 1956 في �سورية(، 

بينم� و�سعت م�سر ولبن�ن مجموعة من 

القيود عليهم. ف�أخ�سعت ال�سلط�ت اللبن�نية 

حق االأج�نب في العمل لمتطلب�ت التب�دلية، 

داّوا اأج�نب، من  ُ
ومنعت الفل�سطينيين، الذين ع

الو�سول اإلى عدد من المهن )ق�نون العمل 

اللبن�ني ل�سنة 1962(، واأدخلت نظ�م الفيزا 

لالجئين )مر�سوم رقم 478 ل�سنة 1995(، كم� 

اأدخلت م�سر نظ�م الفيزا في �سنة 1964، 

ومنعت االأج�نب من الح�سول على ملكية 

نح 
ُ
عق�رية في �سنة 1976 )ومع ذلك م

الفل�سطينيون حق الملكية فيم� يتعلق 

ب�الأرا�سي الزراعية(.

وال تزال م�س�ألة المواطنة الفل�سطينية 

مطروحة في �سوء التزام الدولة الوريثة اأو 
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العمل لمدة ع�م ق�بل للتمديد، وكذلك منح 

الموظفين اإق�مة دائمة.

هذه الحقوق كله� تحت�ج اإلى موافقة 

م�سبقة من ال�سلط�ت االإ�سرائيلية التي يمكنه�، 

والأ�سب�ب اأمنية، رف�ش الطلب�ت المقدمة له�.10

ووفقً� للم�دة 2 من الملحق الث�ني، يحق 

لجميع المقيمين في االأرا�سي الفل�سطينية 

المحتلة الت�سويت في انتخ�ب�ت رئ��سة 

ال�سلطة الفل�سطينية والمجل�ش الت�سريعي اإذا 

تج�وزت اأعم�رهم الث�منة ع�سرة.

لكن هن�ك تقريب� 300.000 فل�سطيني في 

القد�ش ال يملكون جوازات �سفر فل�سطينية، 

وتعتبرهم ال�سلط�ت االإ�سرائيلية مقيمين 

اأج�نب، لهم الحق في االإق�مة الدائمة وفي 

بع�ش الخدم�ت االجتم�عية والت�أمين الوطني، 

وكذلك ب�لت�سويت في انتخ�ب�ت محلية، اإلخ. 

وفي جميع االأحوال، ف�إن الحق في االإق�مة قد 

لغى اإذا لم يمكث ال�سخ�ش مدة ثالثة اأعوام 
ُ
ي

في القد�ش، اأو اإذا ح�سل على جن�سية اأُخرى، اأو 

اإذا ك�نت امراأة وتزوجت من رجل يقيم في 

ال�سفة الغربية. وال يقود فقدان االإق�مة في 

القد�ش اإلى منح االإق�مة في ال�سفة الغربية، 

ن فقد اإق�مته ق�نونيً� ي�ستطيع 
َ
غير اأن م

االإق�مة فعليً� في القد�ش، لكن من دون اإمك�ن 

ال�سفر اإلى الخ�رج وم� يرتبط بذلك من حقوق.

وال تع�دل المك�نة الق�نونية لمقيم في 

االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة المك�نة 

الق�نونية للمواطن، �سواء اأك�ن في اإ�سرائيل اأم 

في فل�سطين، الأن اإ�سرائيل ال تمنح المقيمين 

في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة حقوقً� 

�سي��سية اأو اأي حقوق اأُخرى، وال تط�لبهم ب�أي 

واجب�ت مدنية، بل تفر�ش عليهم �سروطً� 

اإدارية �سعبة، وت�ستطيع اإنه�ء اإق�متهم في اأي 

وقت تريد. اإن موقف اإ�سرائيل من المقيمين 

الفل�سطينية ال تملك، ولي�ش موؤكداً اأنه� تملك 

اإمك�ن تحريك الدعوى )locus standi(، كم� اأن 

الدول العربية ال تملك ب�سكل اأكيد حق الفعل 

.)actio popularis( ال�سعبي

املواطنة الفل�صطينية يف احلا�رض

عته منظمة  يحدد اتف�ق اأو�سلو 2 الذي وقاّ

التحرير مع اإ�سرائيل، المك�نة الق�نونية 

للفل�سطينيين الذي يعي�سون في االأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة. فوفقً� للم�دة 28 من 

الملحق الث�لث، ت�سع ال�سلطة الفل�سطينية 

�سجاًل لل�سك�ن، وت�سدر اأوراقً� ر�سمية مثل 

بط�ق�ت الهوية )التي تحمل رموزاً واأرق�مً� 

ت�سل�سلية، ويجب تمريره� اإلى الطرف 

االإ�سرائيلي(، وهي اأوراق �سرورية للدخول اإلى 

االأرا�سي التي ت�سيطر عليه� اإ�سرائيل، وللخروج 

عبر المع�بر التي ت�سيطر عليه� اإ�سرائيل 

)المعلوم�ت ال�سخ�سية للم�س�فرين يجب اأن 

 اإلى ال�سلط�ت االإ�سرائيلية(.
اّ
تمر

يحق لل�سلطة الفل�سطينية منح اإق�مة دائمة 

في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة )م� عدا 

القد�ش( للم�ستثمرين ولزوج�ت اأو اأبن�ء 

 ال�سمل، 
اّ
المقيمين الفل�سطينيين بهدف لم

لد في فل�سطين اأو في 
ُ
وكذلك ت�سجيل من و

الخ�رج في �سجل ال�سك�ن، وت�سجيل اأ�سخ��ش 

تحت �سن ال�س�د�سة ع�سرة، اإذا ك�ن اأحد 

الوالدين مقيمً� في االأرا�سي الفل�سطينية 

المحتلة.

�سمح للزوار ب�الإق�مة في االأرا�سي 
ُ
ي

الفل�سطينية المحتلة لفترة ت�سل اإلى ثالثة 

اأ�سهر بن�ء على ت�أ�سيرة من ال�سلطة 

الفل�سطينية، وهذه الفترة يمكن تمديده� حتى 

اأربعة اأ�سهر. ويحق لل�سلطة اأي�سً� اإ�سدار اأوراق 

ر�سمية تتعلق ب�الإق�مة بهدف الدرا�سة اأو 
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يمتنعون من نيل المواطنة االإ�سرائيلية، 

ب�س�أن  ب�دع�ئهم  القبول  ال�سعب  فمن 

' �سبه مواطنة،' والتي تحمل حقوقً� فقط 

من دون واجب�ت. ف�ساًل عن ذلك، وتحت 

�سحب  الممكن  من  ف�إن  معينة،  �سروط 

)الق�سم  تجني�سه  تم  الذي  من  المواطنة 

ل�سنة  الدخول  ق�نون  من  اأ،  الفقرة   ،11

1952(، بينم� ' �سبه المواطنة' ال يمكن 

طبيعي،  غير  و�سع  ن�س�أ  ولهذا،  �سحبه�. 

وغير مبرر، وغير منطقي.''

وال ُتعتبر الموؤ�س�س�ت الفل�سطينية دولة ذات 

�سي�دة، لعدة اأ�سب�ب: 

اأواًل، ال تملك هذه الموؤ�س�س�ت �سلطة 

ق�نونية اإقليمية ك�ملة وال ا�ستقاللية، بل 

تخ�سع للق�نون االإ�سرائيلي في مم�ر�سة 

�سالحي�ته� فيم� يتعلق ب�الإق�مة، كم� تخ�سع 

لرق�بة ال�سلط�ت االإ�سرائيلية. وت�ستطيع 

اإ�سرائيل تغيير اأو اإلغ�ء النظ�م الق�ئم في اأي 

وقت تريد )مثاًل، بعد االنتف��سة الث�نية 

 
اّ
اأدخلت اإ�سرائيل نظ�مً� خ��سً� في غزة للم

ال�سمل(.11

ث�نيً�، ال يملك الفل�سطينيون حقوقً� 

�سي��سية ومدنية ك�ملة، ولي�ش في اإمك�نهم 

تحديد مج�ل �سالحي�ت الموؤ�س�س�ت 

الفل�سطينية، وال الح�سول على حم�ية ف�علة 

منه�، وغير ذلك. لهذا، تملك هذه الموؤ�س�س�ت 

مك�نة مختلطة: فبع�ش �سالحي�ته� يقرره 

منح على يد 
ُ
الق�نون االإ�سرائيلي، وبع�سه� ي

المواطنين الفل�سطينيين في االأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة من خالل االنتخ�ب�ت، 

وبع�سه� ينحدر من حق تقرير الم�سير لل�سعب 

الفل�سطيني.12

لقد نوق�ست م�س�ألة الدولة الفل�سطينية فعليً� 

رت عنه المحكمة العلي� 
اّ
وفقً� لهذه الفئة عب

االإ�سرائيلية في قرار مب�رك عو�ش �سد 

يت�سح�ق �سمير في 5 حزيران/يونيو 1988، 

ت الفقرة الت��سعة من القرار على م� 
اّ

فقد ن�س

يلي:

لد الم�ستكي في القد�ش في �سنة 1943 
ُ
و

واأ�سبح مواطنً� اأردنيً� بعد �سنة 1948. 

اإ�سرائيل  �سيطرت   1967 �سنة  وفي 

هوية  له  واأ�سدرت  القد�ش  �سرق  على 

ذهب   ،1970 �سنة  وفي  اإ�سرائيلية. 

)درا�سة  المتحدة  الوالي�ت  في  للدرا�سة 

ب�سورة  البلد  زار  اأنه  ومع  الدكتوراه(، 

م�ستمر  ب�سكل  قم 
ُ
ي لم  اإنه  اإالاّ  منتظمة 

ن�ل   ،1978 �سنة  وفي  القد�ش،  في 

 ،1988 �سنة  في  االأميركية.  الجن�سية 

من  طرده  االإ�سرائيلية  ال�سلط�ت  قررت 

البلد على اأ�س��ش اأنه فقد مك�نته كمقيم 

دائم، وب�سبب انخراطه في جهود مع�دية 

للدولة االإ�سرائيلية.

اأنه  هو  للم�ستكي  االأ�س��سي  االدع�ء 

مواطنة''  ''�سبه  خ��سة:  مك�نة  يملك 

ت�ستبعد  والتي  د�ستورية''،  ''اإق�مة  اأو 

اإليه� ق�نون  ي�سير  التي  العقوب�ت �سده 

الدخول ل�سنة 1952. لم تدعم المحكمة 

اأه�رون  الق��سي  ح 
اّ
و�سر االدع�ء،  هذا 

والأ�سب�ب  معروف،  هو  ''مثلم�  ب�راك: 

تتعلق بم�س�لح �سك�ن �سرق القد�ش، ف�إن 

المواطنة لم ُتمنح لهم من دون موافقتهم، 

اأن يقدم طلبً�  وكل مقيم منهم ي�ستطيع 

تقدم  وقد  ذلك.  في  رغب  اإذا  للمواطنة، 

وح�سل  المواطنة  بطلب  منهم  البع�ش 

الم�ستكي، وكثيرين  اأن  عليه�، في حين 

اأنهم  وبم�  بذلك.  يقوموا  لم  اأمث�له،  من 
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اأرا�سيه�، واأن قرار دولة مراقب ينتهك اتف�ق 

اأو�سلو، واأنه غير ق�نوني، كم� اأن اإ�سرائيل ال 

ترى اأن قرار الجمعية الع�مة ملزم له�.15

اإذاً، اإن مك�نة المقيمين في االأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة هي ح�لة فريدة: اأواًل، 

اء انته�ك اإ�سرائيل 
اّ
جدت تلك المك�نة جر

ُ
و

الق�نون الدولي، وعلى اإ�سرائيل، في هذا 

ال�سي�ق، اأن تمنح �سك�ن االأرا�سي الفل�سطينية 

المواطنة الفل�سطينية. ث�نيً�، تت�سمن هذه 

المك�نة مجموعة من الحقوق يوفره� ق�نون 

حقوق االإن�س�ن والق�نون االإن�س�ني وق�نون 

الالجئين وق�نون حق تقرير الم�سير والق�نون 

االإ�سرائيلي المحلي.16 وفي الوقت الذي ت�سمن 

اإ�سرائيل االإق�مة الدائمة، ف�إنه� ال تعترف 

ببع�ش العن��سر الدولية لهذه المك�نة )حق 

العودة، والحق في اإق�مة دولة م�ستقلة، 

وحقوق االإن�س�ن ع�مة، اإلخ(. ث�لثً�، تم�ر�ش 

اإ�سرائيل ال�سلطة الق�نونية على مواطني 

االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة كدولة احتالل، 

بينم� تم�ر�ش الموؤ�س�س�ت الفل�سطينية �سلطته� 

على المواطنين الفل�سطينيين ك�سلطة ت�ستند في 

�سالحي�ته� اإلى اإ�سرائيل، واإلى الفل�سطينيين 

من خالل الم�س�ركة في اإجراءات ديمقراطية.17 

رابعً�، هذه المك�نة تخ�سع لرق�بة م�ستمرة من 

االأ�سرة الدولية التي ت�ستخدم اأدوات ''الت�سمية 

والت�سهير'' ب�سكل اأ�س��سي الأن االآلي�ت الق�س�ئية 

الف�علة غ�ئبة.

نحت المك�نة الق�نونية ذاته� لالأقلية 
ُ
لقد م

الم�سلمة )روهينغي�( في مي�نم�ر، ولغير 

المواطنين في التفي� واإ�ستوني�. ف�أبن�ء 

الروهينغي� يعتبرون اأنف�سهم اأحف�د العرب 

الذين ا�ستوطنوا مي�نم�ر خالل القرنين الث�من 

والث�ني ع�سر، بينم� تعتقد ال�سلط�ت 

المي�نم�رية اأنهم اأتوا من البنغ�ل خالل 

بعد اإعالن وثيقة اال�ستقالل في �سنة 1988. 

ي ك�مل 
اّ
ويرى فران�سي�ش بويل، اأن فل�سطين تلب

ال�سروط التي ج�ءت في اتف�قية مونتيفيديو: 

فهي تملك االإقليم وال�سك�ن والحكومة والقدرة 

على اإق�مة عالق�ت دولية، بينم� �سكك جيم�ش 

كروفورد في ذلك، اإذ ركز: اأواًل، على 

اال�ستقاللية بمعنى وجود مجموعة منظمة في 

اإقليم معين، تم�ر�ش ب�سكل ح�سري اأو جوهري 

حكمً� ذاتيً�؛ ث�نيً� على انعدام مم�ر�سة دولة 

اأُخرى، اأو عدم وجود حق لدولة اأُخرى في 

مم�ر�سة حكم ذاتي على االإقليم كله، فك�ن 

ا�ستنت�جه اأن فل�سطين غير م�ستقلة.13 ونجد 

هذا الجدل نف�سه حتى داخل المح�كم 

ظهر التحكم في 
ُ
االإ�سرائيلية،14 االأمر الذي ي

المف�هيم الق�نونية، والذي ال ي�س�عد في حل 

الم�س�ألة.

وع�د الجدل في هذه الم�س�ألة من جديد 

نحت فل�سطين مك�نة دولة مراقب في 
ُ
بعدم� م

الجمعية الع�مة لالأمم المتحدة )19/67، 

2012(. ووفقً� لجون كويغلي، ف�إن جذور 

الدولة الفل�سطينية تعود اإلى ع�سبة االأمم: 

االأق�ليم العربية التي ك�نت في اإط�ر الدولة 

العثم�نية اأ�سبحت دواًل تحت �سيطرة بريط�ني� 

وفرن�س�. ومع اأن اال�ستقالل هو عالمة الدولة، 

اإالاّ اإنه لي�ش �سرطً� مطلوبً� في و�سع احتالل، 

ف�لدولة الفل�سطينية ن�لت اعتراف معظم الدول 

بم� في ذلك اإ�سرائيل التي طلبت من منظمة 

التحرير الفل�سطينية االعتراف به� في �سنة 

1993. وفي المق�بل، يرف�ش الق�نونيون 

المقربون من ال�سلطة في اإ�سرائيل االعتراف 

ب�أن فل�سطين امتلكت اال�ستقالل بعدم� انُتزعت 

من الحكم التركي، و/اأو اأنه� تملكه االآن. 

وي�سدد هوؤالء على اأن المط�لبة الفل�سطينية 

ب�ال�ستقالل تنتهك �سي�دة اإ�سرائيل ووحدة 
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مواطنين التفيين' ''، وهوؤالء ال يمكن مق�رنتهم 

ب�أي مك�نة ق�نونية لكي�ن معترف به تم 

تعريفه في المواد الق�نونية الدولية. وال 

ن�ستطيع النظر اإلى ''غير - المواطنين 

الالتفيين'' كمواطنين، اأو ك�أ�سخ��ش من دون 

جن�سية واأج�نب، بل ك�أ�سخ��ش مع ''مك�نة 

ق�نونية خ��سة''. ومك�نة غير - المواطن 

لي�ست، وال يمكن النظر اإليه� كتنوع في 

المواطنة الالتفية. وعلى الرغم من ذلك، ف�إن 

ددت 
ُ

الحقوق والم�سوؤولي�ت الدولية التي ح

لغير - المواطنين ت�سير اإلى اأن الروابط 

الق�نونية بين غير - المواطنين والتفي� 

معترف به� اإلى حد م�، واأن حقوقً� وواجب�ت 

لدت على اأ�س��ش م� ُذكر �س�بقً�. 
ُ
متب�دلة و

فوفقً� للفقرتين رقم 51 و17 من الم�دة 98 

ن يحمل 
َ
من الد�ستور )Satversme(، ف�إن كل م

جواز �سفر التفيً� يتمتع ب�لحق في حم�ية 

دبلوم��سية، وفي العودة ب�سكل حر اإلى التفي.

احلماية الدبلوما�صية للفل�صطينيني

�ش الحم�ية الدبلوم��سية عندم� تطلب 
َ
تم�ر

الدولة )اأ( من الدولة )ب( تعوي�س�ت على �سرر 

لحق، ب�سكل غير ق�نوني، ب�أحد مواطنيه� الذي 

يقيم في الدولة )ب(. وقد تكون هذه المط�لبة 

مب��سرة، اأو من خالل التوجه اإلى محكمة 

دولية.20 ووفقً� للت�سور االفترا�سي الذي 

�س�غه اإيمر دو ف�تيل )Emer de Vattel(، ف�إن 

اأي �سرر لحق بمواطن هو بمث�بة �سرر لحق 

بدولته. وعلى الرغم من البعد الذي يف�سل بين 

ال�سرر الذي لحق ب�لمواطن وال�سرر الذي لحق 

ب�لدولة، ف�إن ال�سرر الذي لحق ب�لمواطن يمثل 

اأداة تقييم لل�سرر الذي لحق ب�لدولة.

في قراره� الم�سهور Mavrommatis حكمت 

المحكمة الدائمة للعدل الدولي الت�بعة لع�سبة 

االنتداب البريط�ني )القرن الت��سع ع�سر 

نكر ق�نون المواطنة 
ُ
والقرن الع�سرين(. ولهذا، ي

ل�سنة 1983 مك�نتهم ب�أنهم �سعب اأ�سالني، 

كم� ينكر حقهم في المواطنة )للح�سول على 

المواطنة عليهم اأن يثبتوا، هم وع�ئالتهم، 

اأنهم ع��سوا في مي�نم�ر حتى �سنة 1948، 

عتبر م�ستحياًل من عدة نواٍح(. 
ُ
االأمر الذي ي

وك�أج�نب، ف�إن اأبن�ء الروهينغي� ال ي�ستطيعون 

العمل في القط�ع الع�م، اأو التنقل بحرية في 

البلد، اأو العمل خ�رج قراهم، اأو اأن ينجبوا اأكثر 

� اأق�ليم التفي� واإ�ستوني� 
اّ
من ولدين، اإلخ.18 اأم

وليتواني� فخ�سعت في القرن الث�من ع�سر 

لرو�سي�، لكن في اإثر ثورة 1917، ن�لت هذه 

االأق�ليم الثالثة ا�ستقالله�، ليعود ويحتله� 

الجي�ش ال�سوفي�تي خالل الحرب الع�لمية 

خ�سعه� مجدداً لمو�سكو، لكن خالل 
ُ
الث�نية، وي

مرحلة البري�سترويك� التي ق�ده� اآخر الروؤ�س�ء 

ال�سوفي�ت، ميخ�ئيل غورب�ت�سوف، ا�ستع�دت 

هذه االأق�ليم ا�ستقالله� في �سنة 1990.

ي�سكل الرو�ش 10% من ال�سك�ن في 

ليتواني�، و34% في التفي�، و30% في اإ�ستوني�. 

وقد منحت التفي� واإ�ستوني� المواطنين الرو�ش 

مك�نة ''غير مواطنين'' بم� ي�سمن لهم امتالك 

جواز �سفر الأج�نب، والتمتع ب�لحم�ية 

الدبلوم��سية. غير اأن هوؤالء ال ي�ستطيعون 

الم�س�ركة في االنتخ�ب�ت اأو العمل في القط�ع 

الع�م اأو الم�س�ركة في الخ�سخ�سة، وغير ذلك، 

لكنهم ي�ستطيعون الح�سول على تجني�ش اإذا 

نجحوا في اختب�ر في اللغة والد�ستور 

والت�ريخ.19

ت المحكمة 
اّ
وفي 7 اآذار/م�ر�ش 2005، اأقر

الد�ستورية في التفي� ب�أنه ''بعد اإ�سدار ق�نون 

غير - المواطنة ظهرت فئة جديدة لم تكن 

معروفة حتى تلك الفترة هي فئة 'غير - 
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الجن�سية من الفل�سطينيين المقيمين ''ب�سفة 

ق�نونية واعتي�دية''.

اإن حق ال�سلطة الفل�سطينية في مم�ر�سة 

الحم�ية ق�بل للجدل. فمن جهة، تحدد الم�دة 

9، الفقرة 5 من اتف�ق اأو�سلو الث�ني، ال�سلطَة 

الق�نونية للموؤ�س�س�ت الفل�سطينية في مج�ل 

منع ب�سكل �سريح 
ُ
العالق�ت الخ�رجية، بحيث ي

''تعيين اأو قبول ط�قم دبلوم��سي وقن�سلي 

ومم�ر�سة المهم�ت الدبلوم��سية.'' ومن جهة 

اأُخرى، هن�ك عدد من ال�سج�الت التي تطرح 

اأ�سئلة ب�س�أن القوة االإلزامية للم�دة 9، الفقرة 

ق على منظمة التحرير 
َّ
5: اأواًل، الم�دة ال تطب

الفل�سطينية وعلى ال�سلطة الفل�سطينية بعد نقل 

ال�سالحي�ت؛23 ث�نيً�، ال يمكن اأن تتع�ر�ش 

مع ق�عدة اآمرة، بم� في ذلك حق تقرير 

الم�سير؛ ث�لثً�، �سالحية مم�ر�سة الحم�ية قد 

تنتج من منح فل�سطين مك�نة ع�سو غير 

مراقب، ومن م�س�ركته� في العديد من 

االتف�قي�ت التي ال تثير مع�ر�سة معظم 

الدول؛24 رابعً�، ا�ستن�داً اإلى مق�ربة محكمة 

العدل الدولية في قراره� اال�ست�س�ري في 

مو�سوع التعوي�ش على اأ�سرار لحقت خالل 

مهمة االأمم المتحدة بت�ريخ 19 ني�س�ن/اأبريل 

1949، ف�إن من الممكن اأن تقدم الحم�ية 

جه�ت اأُخرى غير الدولة.25

اإن االعتراف بفل�سطين كدولة مراقب ال 

يمكن اأن ينتج من والدته� كدولة ب�لمعنى 

الدقيق، بل تبقى فل�سطين كي�نً� ي�سعى 

لال�ستقالل، وال�سخ�سية الق�نونية لموؤ�س�س�ته� 

هي وظ�ئفية ولي�ست عمومية. بكلم�ت اأُخرى، 

ال يمكن اأن تداّعي اأنه� تملك حقوقً� ترتبط 

مب��سرة بتعزيز اال�ستقالل. كم� اأن العالقة بين 

ال�سلطة الفل�سطينية من جهة، والفل�سطينيين 

من جهة اأُخرى )وخ�سو�سً� اأولئك الذين 

االأمم بم� يلي: ''اأن ت�أخذ الدولة ق�سية اإحدى 

رع�ي�ه�، واأن تخرج به� اإلى فعل دبلوم��سي 

اأو اإلى اإجراءات ق�س�ئية دولية ب��سمه، ف�إنه� 

توؤكد بذلك، في الحقيقة، حقوقه� في �سم�ن 

احترام قواعد الق�نون الدولي من خالل تمثيل 

رع�ي�ه�.''21

اإذاً، ثمة �سرط اأ�س��سي للحم�ية هو مك�نة 

الدولة وحقوقه� المترتبة على مك�نته�، 

ف�لحم�ية ُتقدم في الغ�لب فقط للمواطنين 

الذين ي�سكلون وفقً� الأهدافه� جزءاً من الدولة. 

وعلى الرغم من ذلك، ف�إن الم�دة 8 من مواد 

الحم�ية الدبلوم��سية ل�سنة 2006 ت�سمح 

بحم�ية عديمي الجن�سية والالجئين، وهذه 

الم�دة، بح�سب لجنة الق�نون الدولي، ُتعتبر 

''مم�ر�سة في التطور المتدرج للق�نون.''

ترتبط م�دة الحم�ية ب�لقدرة التقديرية 

للدولة، وال يحق للفرد اأن يط�لب به�. وهذه 

الق�عدة التي ت�ستند اإلى الت�سور االفترا�سي 

الذي ُذكر اأعاله، تم تحداّيه� في الفترة االأخيرة 

من طرف الفقه الق�نوني وبع�ش المح�كم، 

كونه� متن�ق�سة مع االتج�ه نحو اأن�سنه 

الق�نون الدولي.22

في �سنة 2006، لم تذهب لجنة الق�نون 

الدولي اأبعد من توجيه تو�سية اإلى الدول ''ب�أن 

تولي النظر الواجب الإمك�نية مم�ر�سة الحم�ية 

الدبلوم��سية، وال �سيم� عند وقوع �سرر ذي 

�س�أن'' )الم�دة 19، الفقرة اأ(. واالأ�س�ش الثالثة: 

الجهة التي تم�ر�ش الحم�ية، والم�ستفيد، 

والحق في الحم�ية، ق�بلة للتطبيق على الح�لة 

الفل�سطينية.

وطبعً�، ف�إن على الدول العربية واإ�سرائيل 

واجب حم�ية الفل�سطينيين المقيمين في تلك 

�ش 
َ
الدول، اإذ اإن الم�دة 8، تجيز ''اأن تم�ر

الحم�ية الدبلوم��سية'' لالجئين وعديمي 
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العربية لالجئين الفل�سطينيين المقيمين على 

ً� من الفل�سطينيين ال 
اّ
اأرا�سيه�، ف�إن جزءاً مهم

يمكن اأن ي�ستفيد من هذه الحم�ية، وهذا ي�سمل 

المقيمين على االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة 

ب�سكل غير ق�نوني، والالجئين غير الم�سجلين. 

وهذا االأمر بدوره يثير من جديد اإمك�ن 

ا�ستخدام حق تقرير الم�سير كي ت�ستطيع 

الموؤ�س�س�ت الفل�سطينية ت�أمين الحم�ية، وهذه 

الم�س�ألة تن�ق�ش على اأ�س��ش االأهلية الق�نونية، 

وتبعً� لموقف الدول الم�سيفة.29

تقييد اآخر تحدده الم�دة 8 )3(، وهو عدم 

جواز الحم�ية الدبلوم��سية من طرف دولة 

ارتكبت فعاًل غير م�سروع دوليً�. وقد اأو�سحت 

لجنة الق�نون الدولي ذلك ب�أن اأ�س��ش الحم�ية 

الدبلوم��سية هو الجن�سية، وب�سكل ال يفتح 

الب�ب على م�سراعيه اأم�م النزاع�ت الق�نونية 

الدولية.

فبح�سب الم�دة 19 )اأ(، ينبغي للدولة التي 

يحق له� اأن تم�ر�ش الحم�ية الدبلوم��سية 

وفقً� لم�س�ريع المواد هذه، ''اأن تولي النظر 

الواجب الإمك�نية مم�ر�سة الحم�ية 

الدبلوم��سية، وال �سيم� عند وقوع �سرر ذي 

�س�أن''، وخ�سو�سً� اإذا ك�نت المنطلق�ت 

اإن�س�نية. ومع ذلك لم تو�سح اللجنة م� اإذا 

ك�نت هذه الم�دة عرفية، اأو اأنه� نت�ج جهود 

تطور متدرج للق�نون الدولي.

اإن انعدام وجود حلول وا�سحة، والو�سع 

ن خ�سع منهم 
َ
ال�سعب لالجئين، وخ�سو�سً� م

لتهجير ق�سري مرة ث�نية )في �سورية 

�ن على تطوير الق�نون  والعراق(، يح�ساّ

ن  العرفي، وال�سعي وراء اأدوات جديدة تمكاّ

المنظم�ت الدولية من ت�أمين الحم�ية، مثاًل: 

المط�لبة بتعوي�س�ت لم�سلحة الفل�سطينيين 

الذين ع��سوا في الكويت خالل االحتالل 

يعي�سون في الخ�رج(، ال تع�دل المواطنة، 

وت�ستند اإلى اأن مك�نته� هي ''ممثل ال�سعب 

الفل�سطيني'' الذي يمتلك حق التف�و�ش على 

الو�سع النه�ئي، ال حق اإدارة عالق�ت خ�رجية 

منتظمة.

اإن تقديم ال�سلطة الفل�سطينية مط�لب من 

هذا القبيل، قد يثير مع�ر�سة اإ�سرائيل على 

اعتب�ر اأنه تط�ول على �سلطته� الق�نونية، 

وي�سع الدولة المخ�طبة بو�سع �سعب، ف�ساًل 

عن اأنه ال يوجد اأي �سم�ن تب�دلي، الأن 

ال�سلطة الفل�سطينية ال ت�ستطيع اأن تمثل 

الم�ستكين في الق�س�ي� الدولية. فبع�ش 

الموؤ�س�س�ت الدولية )مثل الجمعية الع�مة 

والمحكمة الجن�ئية الدولية(،26 وبع�ش الدول، 

اعترف� بفل�سطين، بينم� دول وموؤ�س�س�ت دولية 

اأُخرى )مثل مجل�ش االأمن( لم تعترف به�، 

وب�لت�لي ف�إن الكلمة االأخيرة تعود اإلى الدولة 

المخ�طبة التي قد تقبل المط�لبة لكنه� 

ت�ستطيع اأي�سً� رف�سه� ا�ستن�داً اإلى عدم 

االعتراف بفل�سطين كدولة، اأو اإلى فقدان رابط 

بين المط�لبة وحق تقرير الم�سير.27 فعلى 

اً على  �سبيل المث�ل، الوالي�ت المتحدة ورداّ

طلب فل�سطين فيم� يتعلق بنقل ال�سف�رة 

االأميركية اإلى القد�ش، اأعلنت اأنه� لي�ست في 

عالقة تع�قدية مع فل�سطين وفقً� التف�قية 

فيين� ل�سنة 1961، الأن فل�سطين تفتقد مك�نة 

الدولة.28

اإن الم�دة 8 من مواد الحم�ية الدبلوم��سية 

ل�سنة 2006، والعتب�رات اإن�س�نية، ت�سمح 

بحم�ية عديمي الجن�سية والالجئين، لكن هذه 

الحم�ية خ��سعة لمتطلب�ت ''اإق�مة ع�دية 

وق�نونية''. وفي هذا ال�سي�ق، وعلى الرغم من 

اأن اإ�سرائيل ت�ستطيع توفير الحم�ية للمقيمين 

في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، والدول 



075 مقاالت املواطنة الفلسطينية: ماضيًا وحاضراً ومستقباًل

اإن ذلك ال يمنع هذه الدولة، وعلى غرار اأي 

دولة اأُخرى، من المط�لبة ب�لحم�ية في ح�لة 

انته�ك القواعد االآمرة في النظ�م الق�نوني 

الدولي )erga omnes(.31 وطبعً�، �ستعتبر 

اإ�سرائيل ذلك تط�واًل على �سي�دته�، وهو م� 

ن�سمعه منذ بداية الحديث عن دولة 

فل�سطينية،32 لكن هن�ك تجديداً لهذا الموقف 

�سمن �سي��سة انته�زية انتخ�بية ت�سدد على 

ذلك من خالل، م� يبدو اأنه، اإع�دة نظر في 

العالقة بين االأغلبية اليهودية واالأقلية 

الفل�سطينية ت�ستند اإلى طروح�ت اقت�س�دية 

تهدف اإلى دمج االأقلية الفل�سطينية في 

المجتمع االإ�سرائيلي.33 ومن المهم اأن ن�سير 

اإلى اأن الموقف ال�س�ئد فيم� يتعلق ب�آلي�ت 

الحم�ية هو الموقف الذي ي�سدد على الف�سل، 

 inter - state( وعلى تف�سيل الط�بع الدوالني

logic( في مم�ر�سة الحم�ية الدبلوم��سية.

املواطنة الفل�صطينية يف امل�صتقبل

وفقً� للميث�ق الوطني الفل�سطيني، ف�إن 

الفل�سطينيين هم المواطنون العرب الذين 

اأق�موا ب�سكل دائم في فل�سطين قبل �سنة 

1947، �سواء تم طردهم اأو بقوا مقيمين في 

ن يولد بعد تلك ال�سنة من اأب 
َ
االإقليم، كم� اأن م

فل�سطيني، اأك�ن داخل فل�سطين اأو خ�رجه�، 

هو فل�سطيني اأي�سً� )الم�دة 5(. وفي �سنة 

1995، جرى اإعداد م�سروع ق�نون الجن�سية 

على غرار ق�نون الجن�سية االأردني 1954/6 

ق على الفل�سطينيين في ال�ست�ت 
َّ
الذي ال يطب

م تجني�سهم، فقد ُقدمت المواطنة،  وال ينظاّ

مثلم� هو االأمر في معظم الدول العربية، على 

اأنه� ''كرم اأخالق'' من الدولة ولي�ست حقً� 

فرديً�. واأُعطيت ال�سلطة التنفيذية �سالحي�ت 

وا�سعة في منح اأو �سحب المواطنة من دون 

العراقي، والتي ُقدمت اإلى لجنة التعوي�ش 

لالأمم المتحدة عبر االأونروا وهيئة االأمم 

المتحدة للتنمية بدعم من الدول العربية. مث�ل 

اآخر هو اأن انتم�ء المواطن اإلى ج�معة الدول 

العربية ي�سمن ت�أمين حم�ية للفل�سطينيين من 

طرف اأي دولة عربية، قي��سً� على نموذج 

المواطنة االأوروبية )اإن اإن�س�ء هذه المواطنة 

�سي�س�هم في دمقرطة الج�معة العربية(.

ال بد من االإ�س�رة اإلى اأن المقرر االأول 

لمواد الحم�ية الدبلوم��سية في لجنة الق�نون 

الدولي، الق��سي محمد بينون�، �سدد على 

المنحى االإن�س�ني للق�نون الدولي، من خالل 

جمع اآلية الحم�ية الدبلوم��سية مع اآلية 

الحم�ية التي توفره� حقوق االإن�س�ن.30 

وانعك�ش ذلك في الحم�ية الدبلوم��سية 

لالجئين وعديمي الجن�سية، لكنه قد ال يقت�سر 

على ذلك. اإن جمع اآلية الحم�ية الدبلوم��سية 

مع اآلية الحم�ية التي توفره� حقوق االإن�س�ن، 

ربم� يف�سح المج�ل اأم�م اأن ُتمنح دولة ت�س�رك 

اأقلية وطنية الهوية ذاته�، المط�لبَة ب�لحم�ية 

الدبلوم��سية في ح�لة انته�ك الدولة االإقليمية 

حقوقً� اأ�س��سية الأبن�ء هذه االأقلية.

وال �سك في اأن ق�نون القومية الذي اأ�سدره 

الكني�ست االإ�سرائيلي في �سنة 2019، وم� 

يحمله من تهديد للحقوق االأ�س��سية لالأقلية 

الفل�سطينية في الداخل، يثيران التفكير 

والجدل. والدولة الفل�سطينية ت�ستطيع الرد على 

ذلك من خالل و�سع ت�سريع �سبيه بت�سريع�ت 

دول �سرق وو�سط اأوروب� التي �سددت في 

د�س�تيره� على اهتم�مه� ب�الأقلية الوطنية في 

الدول المج�ورة. كذلك، حتى اإن لم ينجح 

المقرر الث�ني جون ديغ�رد في اإدخ�ل م�دة 

تن�ش على واجب الحم�ية الدبلوم��سية من 

طرف دولة ت�س�رك االأقلية الهوية الوطنية، اإالاّ 
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يبذله� الفل�سطينيون في بن�ء هويتهم 

وموؤ�س�س�تهم )اأن ي�أخذوا زم�م االأمور 

ب�أيديهم(، وال بد من اأن ت�سكل تحديً� لل�سي�دة، 

عد اإقليمي وفوق – 
ُ
لم� تت�سمنه من ب

اإقليمي.37 وقد تتو�سط هذه المواطنة: العالق�ت 

التي تتعلق ب�لم�س�ركة في اإدارة االأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة )اإقليم الدولة الفل�سطينية(، 

والعالق�ت التي تخ�ش حق تقرير الم�سير 

نح لل�سعب الفل�سطيني كله، بفئ�ته 
ُ
)الذي م

ك�فة(. الح�لة االأولى �ستمنح حقوقً� �سي��سية 

وحقوقً� اأُخرى لجميع المقيمين في االأرا�سي 

الفل�سطينية المحتلة وت�سرعن مك�نتهم؛ الح�لة 

الث�نية �ستعزز حق العودة وت�سمن تن�سيط 

منظمة التحرير الفل�سطينية.38 بكلم�ت اأُخرى، 

�ستعك�ش عقداً اجتم�عيً� تمهيديً� يحدد عدة 

اأمور بينه� مفهوم الدولة الفل�سطينية الذي ال 

بد من اأن يتج�وز ال�سلطة الفل�سطينية. ومن 

لين للمواطنة، 
اّ
خالل تعريف االأ�سخ��ش المخو

ف�إن الموؤ�س�س�ت الفل�سطينية قد ت�ستخدم 

قوانين وت�سريع�ت ق�ئمة ب�س�أن العودة 

)األم�ني�؛ اإ�سب�ني�؛ اإ�سرائيل؛ ودول اأوروب� 

الو�سطى وال�سرقية، وغيره�(. وال يتع�ر�ش 

امتالك هذه المواطنة مع امتالك جن�سية اأُخرى 

تكون بمث�بة �سم�ن اإ�س�في لحق العودة،39 

ن يحمله� ي�ستطيع، بعد اإق�مة دولة 
َ
ذلك ب�أن م

فل�سطينية م�ستقلة، اأن يحظى بمواطنة 

منتظمة.

عالوة على ذلك، قد تخدم المواطنة 

ك�أ�س��ش لتحديد مك�نة الفل�سطينيين في دول 

اأُخرى )مثاًل، اأن تكون �سرطً� اأوليً� لالإق�مة 

ال�سرعية في الدول العربية(، وفي المنظم�ت 

الدولية )مثاًل، ال�سم�ح ب�لو�سول اإلى الوظ�ئف 

الدولية(. ويمكن اأن ُت�ستخدم اأي�سً� ك�أ�س��ش 

للحم�ية الدبلوم��سية التي تم�ر�سه� 

عر�ش 
ُ
مراجعة ق�س�ئية، وفي نه�ية االأمر، لم ي

هذا الق�نون على المجل�ش الت�سريعي. 

وب�لنتيجة، امتنعت ال�سلطة الفل�سطينية عمداً 

من تنظيم الم�س�ألة، على افترا�ش اأن المواطنة 

ترتبط ب�لدولة، واأن الدولة الفل�سطينية لم تقم 

بعد، وال يمكن اأن تن�س�أ تحت االحتالل 

االإ�سرائيلي. اإن الق�نون االأ�س��سي الفل�سطيني 

الذي تم تبناّيه في �سنة 2002، ال ينظم م�س�ألة 

المواطنة، بل ين�ش على اأنه� �ستنظم بح�سب 

الق�نون )الم�دة 7(.

ومع اأن مواطنة منتظمة غير ممكنة حتى 

االآن، اإالاّ اإن هذا ال يعني اأنه ال يمكن دعم 

اإن�س�ء مواطنة من نمط جديد في الق�نون 

ة ت�سعى لتقرير 
اّ
الدولي يعك�ش ع�سوية في اأم

م�سيره�. واالأ�س��ش المنطقي يمكن اأن يرتبط 

ة الذي هو تحديد للـهوية، 
اّ
ب�سرورة تحديد االأم

وهو اأمر �سروري لحل م�س�ئل حق تقرير 

الم�سير فعليً� على اأر�ش الواقع حيث ت�سكل 

مك�نة دولة مراقب في االأمم المتحدة اأ�س��سً� 

ق�نونيً� لذلك.

مواطنة كهذه، واإن ا�ستندت اإلى قرار الملك 

البريط�ني ل�سنة 1925، تتطلب اإع�دة تفكير 

ا�ستراتيجي وموؤ�س�س�تي في ظل االأو�س�ع 

الح�لية. وطبعً�، ف�إن العودة اإلى المواطنة 

الفل�سطينية قبل �سنة 1948، تت�سمن اإث�رة 

الج�نب االأخالقي والطعن في �سرعية نظ�م 

المواطنة االإ�سرائيلي34 الذي يوؤثر في الحي�ة 

اليومية لل�سعب الفل�سطيني كله، اأك�ن في 

ال�ست�ت، اأم في االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، 

اأم في الداخل.35

وهذه المواطنة ق�بلة للمق�رنة ب�لمواطنة 

االأوروبية على اأكثر من �سعيد: اأواًل، هي 

انتق�لية، وفقً� لم� يعنيه الفيل�سوف الفرن�سي 

اإتي�ن ب�ليب�ر،36 اأي اأنه� نت�ج الجهود التي 
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الحكوم�ت، ال اإلى اأخذ العوامل الت�ريخية 

والثق�فية واالجتم�عية وغيره� بعين 

االعتب�ر، االأمر الذي يوؤدي اإلى اأن تن�سب 

حروب، وتن�س�أ مع�ن�ة يح�ول الق�نون الدولي 

مواجهته� مب��سرة، بعد اأن ك�ن الم�سبب به�.40

ومع ذلك، ف�إن هذا اال�ستنت�ج ال يعني اأن 

ال�سراع من اأجل حقوق االإن�س�ن وحقوق 

همل، بل على العك�ش من 
ُ
ال�سعوب يجب اأن ي

ذلك، تحدد هذه الحقوق ا�ستراتيجي� ال�سراع 

التي تكمن في تج�وز ''ح�سر'' النظ�م الدولي 

في القرارات الحكومية، وتطوير موؤ�س�س�ت 

جديدة ت�أخذ في الح�سب�ن اأموراً اأُخرى غير 

ة اأو مجموعة 
اّ
ال�سي�دة مثل االنتم�ء اإلى اأم

وطنية. وخالفً� للنموذج ال�س�ئد، هذه 

الموؤ�س�س�ت هي حتمً� موقتة، ومع ذلك، ف�إن 

ق�بلية الت�سرف في الق�نون الدولي تجعل من 

الممكن العمل على تطويره� وترقيته�. 

الموؤ�س�س�ت الفل�سطينية، فت�س�عد ب�لت�لي في 

 .)protection gap( تج�وز فجوة الحم�ية

ب�سورة ع�مة. ومن خالل اإيج�د حل ل�سقل 

ة �سي��سية، ف�إن المواطنة يمكن اأن ت�سكل 
اّ
اأم

خطوة مهمة نحو اال�ستقالل والحكم الذاتي.

ا�صتنتاجات

ت�سير م�سكلة المواطنة الفل�سطينية اإلى خلل 

جدي في الق�نون الدولي الحديث يتمثل في 

احتك�ر مفهوم ال�سي�دة الذي يوؤكد مم�ر�سة 

الحكوم�ت ال�سلطة الع�مة، ويتج�هل م�س�لح 

ال�سعوب، وهو مفهوم تتو�سطه عن��سر متعددة 

للق�نون الدولي: تف�سير ومواطنة وحل 

النزاع�ت وعملية بن�ء الدولة ومعي�ر للحرب 

الع�دلة، اإلخ. وعلى الرغم من ذلك، ف�إن 

احتك�ر هذا المفهوم ي�ستند اإلى فكرة خط�أ هي 

اأن النظ�م الدولي يرتكز فقط اإلى قرارات 

المصادر

ال بد من االإ�صارة اإلى اأن اختيار العودة اإلى فترة االنتداب ولي�س اإلى الفترة العثمانية ال يرتكز على   1

ادعاء اأن المواطنة اأو الحداثة القانونية بداأت مع االنتداب، بل الأن نتائج نظام االنتداب ما زالت معنا، 

اأي، مثلما يقول الموؤرخ جورج اأنطونيو�س، اأن النكبة كانت �صورية قبل اأن تكون فل�صطينية، في اإ�صارة 

منه اإلى ال�صعور العام تجاه تق�صيم �صورية واالأردن وفل�صطين، اإذ اإن فترة الحكم العثماني عرفت حداثة 

د�صتورية. للمزيد انظر:

 Nadine Picaudou, “La tradition constitutionnelle arabe: un héritage méconnu”,  

Égypte/Monde arabe, Troisième série, 2 | 2005, mis en ligne le 08 juillet 2008, con-
sulté le 15 janvier 2017. URL: http://ema.revues.org/1050.

األقيت في ندوة في بيروت عن  ''الد�صتورية في فل�صطين''، والتي  اأني�س القا�صم،  وانظر اأي�صًا محا�صرة   

الد�صاتير العربية، 2008، والن�س من�صور في مدّونة اأني�س القا�صم، في الرابط االإلكتروني التالي:

http://anisalqasem.com/?p=17  
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يرى معتز قفي�صة اأن المواطنة الفل�صطينية كانت كاملة، على الرغم من حقيقة اأن فل�صطين لم تكن دولة   2

اأن تعترف  اإ�صرائيل، كدولة وريثة،  التاريخ العالمي(، واأن على  م�صتقلة )هناك عدة حاالت مت�صابهة، 

بذلك، واأن تمنح الفل�صطينيين المواطنة، الأنها هي االأ�صا�س المتين لحق العودة. انظر:

 Mutaz Quafisheh, The International Law Foundations of Palestinian Nationality:  

 A Legal Examination of Palestinian Nationality under the British Rule (Genève:
Université de Genève, 2007), pp. 270-281.

See: Anis F. Kassim, “The Palestinians: From Hyphenated to Integrated Citizen-  3

ship”, in: Nils August Butenschøn et al., eds., Citizenship and the State in the Mid�
dle East: Approaches and Applications (Syracuse: Syracuse University Press 2000), 

pp. 201-224.
يعتبر اأورن يفتاحئيل، اأن المواطنين الفل�صطينيين العرب في اإ�صرائيل يعي�صون في غيتو متعدد االأوجه:   4

اأنهم  الرغم من  اأي�صًا ف�صائي - مكاني. وهم، على  وبالنتيجة  واإداري،  واقت�صادي،  وثقافي،  �صيا�صي، 

ر�صميًا جزء من المجتمع، فاإنه يتم تهمي�صهم بنيويًا بوا�صطة ال�صيطرة واالإق�صاء وعدم التمكين. انظر:

 Oren Yiftachel, “Ghetto Citizenship: Palestinian Arabs in Israel”, in: Nadim N.  

 Rouhana and Areej Sabbagh-Khoury, eds., Israel and the Palestinians: Key Terms
(Haifa: Mada al–Carmel, Arab Center for Applied Social Research, 2009), p. 60.

يقول �صلومو �صاند اأي�صًا: ''ما معنى اأن تكون يهوديًا في اإ�صرائيل؟ لي�س هناك �صك في اأن كونك يهوديًا   

في اإ�صرائيل هو ]....[ اأن تتمتع  ]....[ بامتيازات ال يتمتع بها اأولئك الذين ال ُيعتبرون يهوداً، وخ�صو�صًا 

القيام  اليهودي  للمواطن غير  التي ال يحق  االأرا�صي  �صراء  فاإنه يمكنك  اإذا كنت يهوديًا،   ]....[ العرب. 

ب�صرائها. ]....[ اإذا كنت يهوديًا، يمكنك اأن ت�صتقر على اأرا�ٍس لي�صت لك، كما ُي�صمح لك بال�صفر في ال�صفة 

ية في وطنهم. اإذا 
ّ
الغربية عبر الطرق االلتفافية، بينما ال يكون لل�صكان المحليين الحق في التنقل بحر

كنت يهوديًا، فلن يتم اإيقافك اأبداً في نقاط التفتي�س اأو تعر�صك للتعذيب، ولن تجري مداهمة منزلك لياًل 

الإجراء عملية بحث. لن تتعر�س مطلقًا لطلقات نارية عن طريق الخطاأ، ولن يتم تدمير منزلك م�صادفة، 

الأن هذه االأفعال المتنوعة الم�صتمرة منذ نحو خم�صين عامًا، موجهة وموجهة �صد العرب فقط.'' انظر:

Shlomo Sand, How I ceased to be a Jew? An Israel point of view (Kinneret: Zmora-  

Bitan, Dvir- Publising House Ltd), 2013, pp. 133-134 (in Hebrew).
 Israeli Supreme Court, Adalah Association v. Minister of Interior, (7052/03),  5

14/02/2006. Ayala Procaccia’s dissident opinion, paragraph 1.
Kassim, op. cit.  6

اأر�صيف  اإلى  ا�صتناداً  الجدد  الموؤرخون  بها  قام  التي  الدرا�صات  االدعاء في �صوء  ثُبت �صعف هذا  لقد   7

الأريئيل  ووفقًا  ومدنهم.  قراهم  من  الفل�صطينيين  بتهجير  وا�صحة  وجود خطة  يك�صف  الذي  الهاغاناه 

مير�صطاين، فاإن ما يقوم به الموؤرخون الجدد االإ�صرائيليون من اعادة النظر في الرواية الر�صمية عن 

ب وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بالحقيقة التاريخية لل�صراع. انظر:
ّ
النكبة، يقر

Ariel Meyerstein, “Transitional Justice and Post-Conflict Israel/Palestine: Assess-  

 ing the Applicability of the Truth Commission Paradigm”, Case Western Reserve
Journal of International Law, vol. 38, issue 2 (2007), http://scholarlycommons.law.

case.edu/jil/vol38/iss2/5
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اإن ت�صديد الفل�صطينيين على حق العودة وفقًا لقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 1948/194، ُيعّد   8

بحد ذاته طلبًا للح�صول على هذه الجن�صية، وقد جرى تاأكيد القرار تكراراً في قرارات دولية، على �صبيل 

المثال القرار 162/41 1986، وقرار االأمم المتحدة بت�صكيل لجنة خا�صة لحقوق ال�صعب الفل�صطيني. 

ب�صكل  الفل�صطينيين  الالجئين  يعامل  لماذا  الدولي  المجتمع  ن�صاأل  اأن  ''يجب  ليكي،  ل�صكوت  ووفقًا 

الما�صي،  القرن  الالجئين.'' ففي ق�صايا مماثلة، عاد في ت�صعينيات  منهجي ومختلف عن غيرهم من 

اأدى مجل�س االأمن  اأنحاء من العالم، وقد  اأوطانهم ومنازلهم في عدة  اإلى  اأكثر من 12 مليون �صخ�س 

دوراً حا�صمًا في العديد من القرارات مثل القرار 1997/1145، ال�صادر عن مجل�س االأمن، والذي اأكد حق 

الالجئين والم�صردين داخليًا في العودة اإلى ديارهم في جمهورية كرواتيا. كما تكرر ذلك في القرارين 

1999/1244 و2000/1287. انظر:

 Scott Leckie, “Peace in the Middle East: Getting Real on the Issue of Palestinian  

Refugee Property”, Forced Migration, issue 16 (January 2003), pp. 41–44,
http://www.fmreview.org/es/node/4653.html  

تدعو االأ�صتاذة في كلية الحقوق في الجامعة العبرية، روث البيدوث، اإلى ''اأن يتفق الطرفان ]الفل�صطيني   9

واالإ�صرائيلي[ على تعريف معقول لالجئين وعدم تبّني التعريف الذي ت�صتخدمه االأونروا تلقائيًا''، وترى 

الخا�س''،  وال  العام  الدولي  القانون  بموجب  ال  اإ�صرائيل،  اإلى  العودة  يتمتعون بحق  ال  الالجئين  ''اأن 

وتعتبر ''اأن الحل المالئم هو العودة اإلى الوطن الفل�صطيني واإعادة التوطين واال�صتيعاب في دول اأُخرى 

)وُيف�صل اأن يكون ذلك وفقًا لرغبات كل الجئ(، وقد ُي�صمح للبع�س بالعودة اإلى اإ�صرائيل. والحل ال�صريع 

والكافي �صي�صمل اأي�صًا دفع تعوي�صات عن االأمالك المفقودة، والدعم الإعادة التاأهيل.'' انظر:

 Ruth Lapidoth, “Legal Aspects of the Palestinian Refugee Question”, Jerusalem  

Letter/Viewpoints, Jerusalem Center for Public Affairs, no. 485 (24 Elul 5762/1 Sep-
tember 2002),  http://www.jcpa.org/jl/vp485.htm

وطبعًا، هذا الموقف ينطلق من الواقع الحالي الإعادة بناء م�صكلة الالجئين، والتي تتطلب التنازل عن   

العدالة ك�صرط اأ�صا�صي للمفاو�صات التي تجري وفقًا لروؤية اإ�صرائيلية تت�صمن اإنكاراً للحقيقة التاريخية.

Mutaz Qafisheh, “Citizens of the State of Palestine and the Future of Palestin-  10

 ian Refugees: Legal and Political Scenarios”, in: Mutaz Qafisheh, ed., Palestine
 Membership in the United Nations: Legal and Practical Implications (Newcastle:

Cambridge Scholars publishing, 2013), pp. 45–133.
''�صلطة الجمهورية  ف ال�صيادة كـ 

ّ
في هذا ال�صياق، من ال�صروري االإقرار ب�صحة موقف بودين الذي عر  11

الم�صتمرة والمطلقة''، انظر:

 Jean Bodin, Les six livres de la République (Paris: Librairie générale française,  

1993), pp. 74.
وكذلك من ال�صروري االإقرار ب�صحة موقف �صميت الذي اعتبر اأن الذي يملك ال�صيادة يقرر حالة اال�صتثناء.   

انظر:

 Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty,  

translated by George Schwab (Chicago: University of Chicago Press 2005), p. 5.
مع  ترتبط  اأُخرى  كيانات  اأو  مثاًل،  الفاتيكان  فهناك  فريدة،  حالة  لي�س  المختلطة  المكانة  هذه  مثل   12

الواليات المتحدة مثل جزر مار�صال، وغيرها.
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 See: Francis A. Boyle, “The Creation of the State of Palestine”, European Journal  13

 of International Law , vol. 1, issue 1 (1990), pp. 301-306; James Crawford, “The
 Creation of the State of Palestine: Too Much Too Soon?” European Journal of

International Law, vol. 1, issue 1 (1990), pp. 307-313.
القد�س  اإ�صرائيل )محكمة  اأالن موريه �صد دولة  اأوكون في ق�صية  االإ�صرائيلي بوعز  القا�صي  اأ�صار قرار   14

المركزية 06/1008(، 2006/04/23، اإلى النقاط التالية:

غّير اتفاق اأو�صلو الثاني الو�صع القانوني لجزء من االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، لي�صبح كيانًا   )1

�صبه - �صيادي يمار�س �صيطرة م�صتقلة.

هذا الكيان �صبه ال�صيادي يمتلك قدرة الدولة الأنه يفي بمتطلبات مونتيفيديو: االأر�س وال�صكان   )2

والحكومة.

ال يعتمد االعتراف بهذه الدولة على العديد من الدول التي اعترفت بها الأن االعتراف كا�صف.  )3

هذا يقودنا اإلى اال�صتنتاج، ووفقًا للقانون الدولي العرفي، باأن الدولة ال يمكنها فر�س �صلطتها   )4

الق�صائية على دولة اأُخرى على اأ�صا�س مبداأ عدم وجود اإكراه بين مت�صاوين.

وعلى الرغم من تحفظ المحكمة العليا االإ�صرائيلية ب�صاأن هذا القرار 06/1008 في قرارها 06/5093،   

الفقهاء  بع�س  يدعمه  الذي  الر�صمي  االإ�صرائيلي  الموقف  عن  موقف مختلف  يعّبر عن  القرار  هذا  فاإن 

االإ�صرائيليين مثل اإيال بنفنيت�صي الذي يعتبر اأن اتفاق اأو�صلو يوؤكد اأن ''الكيان الفل�صطيني الذي اأُن�صىء 

اإعالن  اأو  االإ�صرائيلية  الع�صكرية  ال�صلطة  من  تنبع  ال  و�صلطته  ودينامية،  حياة  له  واأريحا  غزة  في 

المبادىء، واإنما من حق الفل�صطينيين في تقرير الم�صير.'' انظر:

Eyal Benvenisti, “The Israeli-Palestinian Declaration of Principles: A Frame-  

 work for Future Settlement”, European Journal of International Law, vol.4, issue
1 (1993), pp. 542-554.

انظر:  15

Daniel Benoliel and Ronen Perry, “Israel, Palestine, and the ICC”, Michigan Jour�  

 nal of International Law, vol. 32, issue 1 (2010), pp. 73-127; Daniel Benoliel, “Israel
and the Palestinian State: Reply to Quigley”, University of Baltimore Journal of 

 International Law, vol. 1, issue 1 (Spring 2013) 3-58; Yael Ronen, “Recognition of
 the State of Palestine: Still Too Much Too Soon?”, in: Christine Chinkin and Freya
 Baetens, eds., Sovereignty, Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of

James Crawford (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), pp. 229-247.
و�صببها   ،)protection gap( الحماية''  في  ''الفجوة  ي�صمى  بما  الفل�صطينيين  الالجئين  مكانة  تتميز   16

االأ�صا�صي هو اإق�صاوؤهم عن مجال تطبيق اتفاقية الالجئين 1951 )المادة 1، الفقرة د(. انظر:

 Susan Akram, “Palestinian Refugees and Their Legal Status: Rights, Politics, and  

 Implications for a Just Solution”, Journal of Palestine Studies, vol. XXXI, no. 3
 (Spring 2002), pp. 36-51; Jaber Suleiman, Marginalised Community: The Case of

Palestinian Refugees in Lebanon (Brighton: University of Sussex, 2006).
بالن�صبة اإلى خ�صائ�س هذه االإجراءات انظر:  17

Asem Khalil, Governance and the Constitution in Palestine: From the Books to   
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Action, and Back (Working Paper submitted by the author to The Aga Khan Uni-
 versity (Pakistan) Institute for the Study of Muslim Civilisations’ Dialogues Series,

2015- 2016), p. 29.
ي�صير الكاتب اإلى اأن ال�صلطة الفل�صطينية لم ُتِدر قط وب�صكل فعلي االأرا�صي الفل�صطينية المحتلة، بل اإن م�صائل   

م على م�صتوى غير ر�صمي وقبلي، وال يوجد نظام اإداري وت�صريعي موحد. المكانة ال�صخ�صية ما زالت ُتنظَّ

انظر:  18

Allard K. Lowenstein, Persecution of the Rohingua Muslims: is Genocide Occur�  

 ring in Myanmar’s Rakhine State? A Legal Analysis (New Haven: International
Human Rights Clinic, Yale Law School, 2015).

 Vladimir Buzaev, Latvian Non�Citizens (Riga: Latvian Human Rights Committee,  19

2007) (In Russian); Vadim Poleshchuk, ed., Problems of the Rights of National Mi�
norities in Latvia and Estonia (Moscow: FIP, Russian Panorama, 2009) (In Russian).
يالحظ هيب�س اأن الحماية الدبلوما�صية هي عبارة عن مظلة جامعة اإلى حد ما، اإذ ال يوجد �صكل موحد   20

يمكن اأن تتخذه الحماية الدبلوما�صية. انظر:

 Alexander Heeps, “Diplomatic Protection and Human Rights: Quo Vadis?” The  

King’s Student Law Review, vol. 8, no. 2 (2017) pp. 1-17.
 Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment no. 2, 1924, Permanent Court of  21

International Justice (PCIJ), Series A, no 2, p. 12.
انظر:  22

 Abbasi and Juma v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs  

 and Secretary of State for the Home Department, Decision of the Supreme Court
 of Judicature–Court of Appeal (Civil Division) of 6 November 2002, International
Legal Materials, vol. 42, No. 2 (March 2003), pp. 358-383; Kaunda and Others 
v. President of the Republic of South Africa and Others, Constitutional Court De-
 cision of 19 and 20 July 2004 and 4 August 2004, The South African Law Reports
 (2005), p. 235; Canada (Prime Minister) v. Khadr, Supreme Court Judgment of 29

January 2010, [2010] 1, S.C.R. 44.
Qafisheh, “Citizens of the State of Palestine…”, op. cit.  23

يّدعي الكاتب اأن ال �صيء في القانون الدولي يمنع منظمة التحرير الفل�صطينية اأو ال�صلطة الفل�صطينية   

اأ�صكال الحماية مثل ت�صجيل  اإن  اأو غير الر�صمية.  اأي فل�صطيني على الم�صتويات الر�صمية  من حماية 

وقائع االأحوال المدنية، وحماية االأ�صخا�س �صد االتهامات الجرمية، والتحقق من ال�صهادات )الدبلومات(، 

وم�صاعدة الم�صتثمرين، اإلخ، كلها ُتعد م�صاعدات قن�صلية.

اإن معار�صة اإ�صرائيل يمكن اأن ترتكز على اأن اتفاق اأو�صلو 2 ين�س على اأن ''منظمة التحرير الفل�صطيني   24

الفل�صطينية(،  الموؤ�ص�صات  ُيلزم جميع  اأيًا من بنود االتفاق  )لذلك فاإن  الفل�صطيني''  هي ممثل لل�صعب 

علمًا باأنه بعد انتهاء فترة المرحلة االنتقالية، توا�صل العمل من دون االنتقال اإلى المرحلة النهائية، 

اأّما مكانة الدولة المراقبة، فمحددة بالن�صاطات داخل الجمعية العامة لالأمم المتحدة.

ت محكمة العدل الدولية باإمكان اأن تقوم منظمة دولية بحماية م�صوؤول دولي، واأن هذه الحماية 
ّ
اأقر  25
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يمكن اإجراوؤها بالتوازي مع الحماية التي توفرها جن�صية هذا الم�صوؤول.

اأعلنت دولة فل�صطين في �صنة 2009 اعترافها باخت�صا�س المحكمة الجنائية الدولية، وفي �صنة 2012   26

اأعلن المدعي العام للمحكمة اأن اعتراف 130 دولة وعدد من المنظمات بفل�صطين لي�س كافيًا العتبارها 

اأنه  العام  المدعي  اأعلن مكتب  االأ�صا�صي. وفي �صنة 2013،  )3( من نظام روما  دولة وفقًا للمادة 12 

بالعودة اإلى القرار 19/67، اأ�صبح في اإمكان فل�صطين اأن ت�صبح ع�صواً. وفي �صنة 2015، تقدمت دولة 

فل�صطين بطلب جديد واأ�صبحت طرفًا في النظام االأ�صا�صي، وبعد ذلك، بداأ المدعي العام مراجعة اأولية 

للو�صع في فل�صطين.

انظر:  

Report on Preliminary Examination Activities 2012, para. 202; Report on Prelimi-  
nary Examination Activities 2013, para, www.icc-cpi.int

يقول كيغلي: ''اإن تحديد الم�صمون الفعلي الأي من االعترافات التي تزيد على 100 اأمر يتطلب تمحي�صًا   27

للوثائق ذات ال�صلة، وتحلياًل ل�صلوك الدولة المعترف بها تجاه منظمة التحرير الفل�صطينية.'' انظر:

 John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East  

Conflict (New York: Cambridge University Press 2010), p. 151.
من الوا�صح اأن هذه الم�صاألة �صتت�صبب باإحراج محكمة العدل الدولية، الأن فل�صطين بدورها قد ت�صير   28

اإلى الحالة المتعلقة بااللتزامات ذات ال�صلة بمفاو�صات وقف �صباق الت�صلح النووي. وفي هذه الحالة، 

فاإن جزر مار�صال التي لها عالقات ارتباط بالواليات المتحدة، كانت هي المدعية. ومن الممكن اأي�صًا 

اأن ت�صتخدم محكمة العدل الدولية النهج الذي �صيغ في الق�صية فيما يتعلق ب�صرعية ا�صتخدام القوة 

)االأحكام ال�صادرة في 15 كانون االأول/دي�صمبر 2004(، فتعتبر اأن فل�صطين لي�س لها الحق في اال�صتئناف 

اأمام المحكمة، الأنها في حالة فريدة من نوعها: فبينما ترى الجمعية العامة اأنها دولة، فاإن مجل�س 

االأمن ال يرى ذلك.

يقول �صهابي: ''في ظل القانون القائم، فاإن فل�صطين تفتقر اإلى االأهلية القانونية للتبّني الدبلوما�صي فيما   29

يتعلق بالفل�صطينيين عديمي الجن�صية. لكن اإذا كان لديها االإرادة ال�صيا�صية، فاإن ال�صرورة االأخالقية 

وعدم وجود خيارات ُمر�صية قد يعمالن لم�صلحة فل�صطين، وهذه العملية يمكن اأن تب�ّصر بحدوث تطور 

متدرج في قانون الحماية الدبلوما�صية.'' انظر:

Omar Yousef Shehabi, Recognition and Diplomatic Protection, https://omarshe-  

 habi.com/blog/2016/2/2/the-introduction-of-organic-shape
Rapport préliminaire sur la protection diplomatique par Mr. Mohamad Bennou-  30

 na, Rapporteur spécial, Doc. A/CN.4/484, 4 février 1998 (Paragraphe 53); Sevane
 Garibian, “Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique”,

Annuaire Français de Droit International, vol. 54 (2008) pp. 119-141.
''اإن اللجنة تعتقد اأن من غير ال�صرورى اّتباع مقررها الخا�س ب�صاأن هذه النقطة، والذي اقترح اأنه ينبغي   31

لها قبول التزام بالحماية من جانب دولة الجن�صية اإذا كان ال�صرر ناجمًا عن خرق خطر لمعيار من 

القواعد يمكن عزوه اإلى دولة اأُخرى.'' انظر:

 Alain Pellet, “Le projet d’articles de la C.D.I. sur la protection diplomatique: une  
 codification pour (presque) rien”, in: Marcelo G. Kohen, ed., Promoting Justice,
 Human Rights and Conflict Resolution through International Law /La promotion
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de la justice, des droits de l’homme et du règlement des conflits par le droit interna�
tional, Liber Amicorum Lucius Caflisch (Leiden: Brill, 2007), p. 1149.

Dan Rabinowitz, “The Palestinian Citizens of Israel: The Concept of Trapped Mi-  32

 nority and the Discourse of Transnationalism in Anthropology”, Ethnic and Racial
Studies, vol. 24, issue 1 (2001), pp. 64-85.

وي�صتخدم الموؤلف م�صطلح ''الدولة الفل�صطينية القابلة للبقاء'' لالإ�صارة اإلى ما يعتبره تهديداً تتعر�س   

له الدولة اليهودية من اأقلية تتقا�صم القيم والهوية مع الدولة الفل�صطينية المقبلة. ون�صيحته هي تعزيز 

نظام اأو�صلو باإنكار حق العودة، حتى اإلى هذه الدولة الفل�صطينية العتيدة.

 Nathan Eshel, “Israel’s Right Must Stop Splintering, and Reach Out to the Arab  33

Community”, Haaretz, 18 June, 2019.
يقول رئي�س هيئة مكتب نتنياهو ال�صابق: ''اإن الحق االإ�صرائيلي هو بالتحديد الحق الذي يمكن وينبغي   

له اأن يبني الج�صر مع اأغلبية الجمهور العربي الذي يهتم اأ�صا�صًا بم�صائل مثل االقت�صاد والتعليم واالأمن 

الداخلي''.

بُبعدها  المواطنة  المواطنة:  من  ''نوعين  هناك  اأن  اأرندت،  حّنة  بفكر  المتخ�ص�س  تا�صين،  اإيتيان  يرى   34

في ال�صلوك المدني والمدنية العادية، والمواطنة التي �صتكون على المقلب االآخر من الن�صال من اأجل 

مع  اأو  الدولة  مع  ال�صلطة  عالقات  في  مت�صاربة  مواقف  �صتاأخذ  والتي  والحرية،  والعدالة  الم�صاواة 

المجتمع ذاته.'' انظر:

 Jean-Claude Poizat, “Entretien avec Etienne Tassin”, Le Philosophoire, no. 29, issue  

2 (2007), pp. 11-40.
ويمكن قراءة المقالة اإلكترونيًا في موقع Cairn.INFO، في الرابط االإلكتروني التالي:  

http://www.cairn.info/revue-le-philosophoire-2007-2-page-11.htm  

والمواطنة في ال�صياق الفل�صطيني، هي تعبئة �صد اال�صتعمار ب�صفته اإنكاراً للمواطنة، واإدانة لالإغفال،   

وهي تفر�س �صرورة و�صرعية الكفاح �صد �صيا�صات التهمي�س والقهر.

انظر:  35

 “Israeli Practices Towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”,  

 Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Palestine and the
Israeli Occupation, issue no. 1 (2017).

بل  االأوروبية،  المواطنة  لي�س  ما نتحدث عنه  اإن  الم�صطلحات.  اأقترح ت�صويب  اأن  ''اأود  باليبار:  يقول   36

ن�صعى  اإننا   ]....[ الحالي  ال�صيا�صي  النظام  في  المواطنين  ودور  ال�صلطة  ودولة  اأوروبا،  في  المواطنة 

ال�صتبدال الم�صاألة واإثرائها من خالل اإدخال البعد ال�صيا�صي الفاعل لمفهوم المواطنة.'' انظر:

Etienne Balibar et al, “Citoyenneté et institutions européennes”, Mouvements,   

no. 49, issue 1 (2007), pp. 154-164.
ويمكن قراءة المقالة اإلكترونيًا في موقع CAIRN.INFO، في الرابط التالي:  

http://www.cairn.info/revue-mouvements-2007-1-page-154.htm.  

 Alain de Benoist, “ ‘Souverainistes’ et souveraineté”, :انظر  37

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alaindebenoist/pdf/souverainistes_et_sou-  
verainete.pdf
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انظر: فاتح عزام، ''مقترح جريء: على فل�صطين اأن تمنح الالجئين الجن�صية''، ''ال�صبكة/�صبكة ال�صيا�صات   38

https://tinyurl.com/y2v5yy8l :الفل�صطينية''، في الرابط االإلكتروني التالي

اإلى الوطن''، على النحو المن�صو�س عليه في معاهدات حقوق  ''العودة  اإ�صرائيليون باأن  يجادل كّتاب   39

االإن�صان، تعني المواطنة، لكن الالجئين الفل�صطينيين لم يكونوا قط مواطنين اإ�صرائيليين. ويقولون اإن 

اأحفاد الالجئين لم يعي�صوا اأبدا في اإ�صرائيل، واأن ''مزاعمهم ال اأ�صا�س لها من ال�صحة على االإطالق.'' انظر:

Ruth Lapidoth, “Do Palestinian Refugees Have a Right to Return to Israel?”,   

Israel Ministry of Forign website (15 Jan 2001), https://tinyurl.com/yxfr6b9y; Le�
 gal Background to the “Palestinian Right of Return”, a page produced by Joseph E.
 Katz, Eretzyisroel.org (2001), on:http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/legal.html;
 Yaffa Zilbershats, “International Law and the Palestinian Right of Return to the
 State of Israel”, in Eyal Benevenisti et al., eds., Israel and the Palestinian Refugees
(Springer online), pp. 191–218, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-
 68161-8; Robbie Sabel, “International Legal Issues of the Arab-Israeli Conflict:
 An Israeli Lawyer’s Position”, Journal of East Asia and International Law, vol. 3,

issue 2 (Autumn 2010), pp. 417-420.
االجتماعية،  العالقات  اإلى  بل  المواطنة،  اإلى  ي�صتند  ال  العودة  اأن حق  بدورهم،  الفل�صطينيون،  ويرى   

ويمكن ا�صتخال�صه اأي�صًا من الحق في تقرير الم�صير، والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقانون 

الم�صوؤولية )العودة رد( وقانون الوراثة. انظر:

 Rashid I. Khalidi, “Observations on the Right of Return”, Journal of Palestine  

Studies, vol. XXI, no. 2 (Winter 1992), pp. 29-40; John Quigley, “Displaced Pales-
 tinians and a Right of Return”, Harvard International Law Journal, vol. 39, no. 1
 (Winter 1998), pp. 171-225; Gail J. Boling, The 1948 Palestinian Refugees and the
Individual Right of Return: An International Law Analysis (Bethlehem: BADIL/
 Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 2001); Susan M.
Akram, “Palestinian Refugees and Their Legal Status: Rights, Politics, and Impli-
 cations for a Just Solution”, Journal of Palestine Studies, vol. XXXI, no. 3 (Spring

2002), pp. 36-51.
وفقًا لميفيل، فـ ''اإن العالم الفو�صوي والدموي من حولنا، هو حكم القانون.'' انظر:  40

 China Miéville, Between Equal Rights: A Marxist Theory of International Law  

(Leiden: Brill, 2005), p. 319.


