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:افرتاضات البحث

أو « اجلن رترتية»ح النظرترتر بعرترتر الريبرترتة    مرترتن   راالفرترترتاا الرترتفي يف رترت  •

هما يؤثران سرتلبا علرتى   وبالتالي على أن-على أنهما توطر « التجنس»

 . ربر بالضرورةهو افرتاا غري م–حق الفل طينير يف العودة 
 

ن ية لالجئر عة من سلبيات منح اجلشرومهما كانت التخوفات امل•

نترترتا ا ال رترتلبية علرترتى تبقرترتى ال،الفل رترتطينير مرترتن ابرترتل الرترتدول املضرترتيفة 

ن رترتية أكرترترب وضرترتح حقرترتور وحريرترتات الفل رترتطينير نتيجرترتة انعرترتدا  اجل  

 . وأكثر  حلاحا
 

ن حيرترتث كونرترت  يشرترتكل ايرترتا  دولرترتة فل رترتطينية ذات سرترتيادة فر رترتة مرترت •

مرترترترترتن فالي رترترترترتاهل يف حرترترترترتل مشرترترترترتكلة انعرترترترترتدا  اجلن رترترترترتية ملئرترترترترتات ا  

 .الفل طينير
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:البحثفرضيات 

 فل رتطر يف  نترتدا  الربيطرتاني، سرتاهمت ارتوانر اجلن رتية يف     منف اال•

 ملشرترترتكلة جتريرترترتد الفل رترترتطينير مرترترتن حقرترترتواهل، وبالترترترتالي التحضرترترتري   

 اجلن رتية يف  سرتاهمت ارتوانر  ،وعند حدوثها. الالجئر الفل طينير

مل تكن جزءًاو،جعل  شكاليات اللجوء الفل طيين أكثر تعقيدًا

 . ي اهل يف حل تلك املشكلة جيابيًا
 

ة جترتا  الالجرتئر   اصرتا ي ااوانر اجلن رتية يف الرتدول املضرتيفة كانرتت     •

ن امل تحيل والفل طينير بشكل خاص، مما جعل م،بشكل عا 

ومرترترتا ي رترترتمى  . يف اجملتمعرترترتات املضرترترتيفة االنرترترتدما علرترترتى الفل رترترتطينير  

 .ي بهفا اخلصوصمل يؤدي    أي تغيري جوهر« الربيح العربي»برت
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 القرترترترار الرترترتوارد نصرترترتها يف ،مفهرترترتو  احلرترترتل العرترترتادل لقضرترترتية الالجرترترتئر  •

نير يف جرتزء مرتن   يعين عمليًا تأسرتيس وطرتن ارتومي للفل رتطي    ،(242)

، حبيرترترتث يتحرترترتول 1967فل رترترتطر التار يرترترتة الرترترتا ع احتال رترترتا عرترترتا  
  مرترتواطنر يف الفل رترتطينيون  رترتا يف ذلرترتك عرترتدةو اجلن رترتية مرترتنهل،   

 . تلك الدولة
 

نرترت  جرترتزء مرترتن مرترتن املشرترتكلة أ رترتبح يقرترتد  علرترتى أ مرترتا كرترتان يعترترترب جرترتزءًا•

هرتفا النقرتا    . يةاحلل بالن بة لالجئر الفل طينير وعدةي اجلن 

ضرتوء ابرترتول  حرتول اجلن رتية الفل رترتطينية اكت رتي أهميرترتة أكرترب علرترتى    

 األمرترترتل اجلمعيرترترتة العامرترترتة لفل رترترتطر كدولرترترتة مراارترترتي غرترترتري عضرترترتو يف    

 . املتحدة
 

اضرترتية الالجرترتئر فرترت ن النقرترتا  املتعلرترتق باجلن رترتية الفل رترتطينية و،بهرترتفا•

  مركرترترتز   –برترترتل جيرترترتي أن تعرترترتود   –وحرترترتق العرترترتودة، كلرترترتها تعرترترتود    
. النقاشات ال ياسية والقانونية
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 لفل طينيةالتطور التار ي والقانوني للجن ية ا

وعلرتى  ،ل رتطر هناك مراحل تار ية أثرترت علرتى تنظرتيل اجلن رتية يف ف    

،  الرتنها نف رت   يفولكنها شكلت يف اجململ اسرتتمراراً الفل طينير،

انون الرترترترغل مرترترترتن اخرترترتتالف ال رترترتلطات احلاكمرترترترتة واملصرترترتدرة لقرترترترت    علرترترتى 

 .اجلن ية

 الربيطانياالنتدا 

التار يةفل طرتق يل 

اإلسرا يلياالحتالل 

الفل طينيةال لطةنشأة 

املتحدةألمللالعامةاجلمعيةيفبفل طراالعرتاف 
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 (1922-1948)االنتدا  الربيطاني

الفيلفل طينيةااجلن يةاانونالربيطانياالنتدا سلطاتاستغلت

ومن،بيةاالنتداأهدافهالتحقيقاستعماريةكأداة،1925عا تبنت 
 :التاليةبالتوجهاتذلكوندعل،«بلفوروعد»تنفيفضمنها
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    لفل رترتطينية يف ع الرترتنص  رترتراحة علرترتى ضرترترورة ترترتبين ارترتانون اجلن رترتية ا

النترترتدا  ارترترار االنترترتدا  الصرترتادر عرترتن عصرترتبة األمرترتلا لتحقيرترتق أهرترتداف ا    

 .املتمثل بتأسيس وطن اومي لليهود
 

 لصرتادر عرتن سرتلطة     ن اانون اجلن ية الفل طينية يعد القانون الوحيرتد ا

 .هااالنتدا  الربيطاني يف كل امل تعمرات الا احتلت
 

 طينية على الرغل من  ن االنتدا  الربيطاني تبنى اانون اجلن ية الفل

 .أنها مل تكن دولة م تقلة ذات سيادة
 

  ن نصرتوص ارتانون   عدل اانون اجلن ية الفل طينية الربيطاني العديرتد مرت

 رتا  كمرتا وتبنرتى بنرتود جديرتدة كليرتا     ، 1869اجلن ية العثمرتاني ل رتنة   
 .«وعد بلفور» د  تنفيف 



  اجلن رترترتية ايرترترتد ارترترتانون اجلن رترترتية االنترترترتدابي اكت رترترتا  الفل رترترتطينير 

ل رترتاكنر يف الصرترتادرة عرترتن سرترتلطة االنترترتدا  برترتاملواطنر العثمرترتانير ا    

 .يف التاريخ احملدد  وجي القانون،فل طر
 

 منرترترترتدو  كرترترترت جراء جديرترترترتد،على أن يكرترترترتون لل«التجرترترترتنس»ع ادخرترترترتال

 مرترتنح اجلن رترتية  ع،وبنرترتاء عليرترت  . ال رترتامي ال رترتلطة التقديريرترتة املطلقرترتة   

بت  أجرترتن ، يشرترتكل اليهرترتود مرترتا ن رترت   130,000الفل رترتطينية حلرترتوالي  

 .منهل%99
 

     ين حصرتلوا علرتى   مسحت ال رتلطات الربيطانيرتة لليهرتود الربيطرتانير الرتف

كنرتو  مرتن   ،طانيرتة اجلن ية الفل طينية باحلفاظ على جن يتهل الربي

الرترغل  لرتك، علرتى   ذ. التشجيح  ل للحصول على اجلن رتية الفل رتطينية  

جلن رترترترترتية مرترترترترتن هالفترترترترترت  يف حينرترترترترت  للقرترترترترتوانر الربيطانيرترترترترتة وارترترترترتانون ا   

 .الفل طينية خبصوص منح ازدوا  اجلن ية
 

  ن رتية كنرتو    نص اانون اجلن ية االنتدابي على  مكانيرتة سرتحي اجل

 رترترتطينيات مرترترتن العقرترترتا  أو كرترترت جراء  داري يرافرترترتق زوا  الن رترترتاء الفل    

  خ ارة العديرتد  وهو ما أدى  .أخرىبأجن  أو اكت ابهل جلن ية 

 .من الفل طينير جن يتهل
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(1967-1948)التار يةتق يل فل طر 

ة اسرترترا يل عرترتا   ع تشرترتوي  اجلن رترتية الفل رترتطينية بعرترتد ايرترتا  دولرترت   •

لجن رترترتية وذلرترترتك لت رترترتريح عمليرترترتة اكت رترترتا  اليهرترترتود ل  ،(1948)
تقييرترتد حصرترتول واسرترتتغلت اسرترترا يل ثغرترترات القرترتانون ل.اإلسرترترا يلية

حصرترتل ،لوارترتتمرترتح ا.اإلسرترترا يليةالفل رترتطينير علرترتى اجلن رترتية   

الرغل مرترترتن برترترت،بعرترترتل الفل رترترتطينير علرترترتى اجلن رترترتية اإلسرترترترا يلية

لرترتا ترترترب   اسرترتتمرار اإلشرترتكالية املرتبطرترتة يف عالارترتة املواطنرترتة ا   

 . هؤالء الفل طينير بدولة  سرا يل
 

افظرتت علرتى   وضعت غزة حتت االدارة املصرية، والا بدورها ح•

نصرترتلت مرترتن ترترتوفري  ،  ال أنهرترتا ت(االنتدابيرترتة)اجلن رترتية الفل رترتطينية 

اجترترترتا  ولكرترترتن ال ياسرترترتة العامرترترتة كانرترترتت ب.احلمايرترترتة ل رترترتكانها

 . تقييد حقهل باحلصول على اجلن ية املصرية
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جرتزءا مرتن   ،يةمرتا فيهرتا القرتدس الشرترا    ،أ بحت الضفة الغريبة•

طينير اململكرترترترتة االردنيرترترترتة ا ا يرترترترتة، الرترترترتا اعترترترترتربت الفل رترترترت     

جرترترترترين مرترترترتن  ال رترترترتاكنر يف الضرترترترتفة الغربيرترترترتة أو الالجرترترترتئر امله  

لدولرتة املوحرتدة،   فل طر التار ية وكانوا موجودين يف  اليل ا

األردنيرترتة مرترتواطنر اردنرترتير، وذلرترتك النطبرترتار شرترترو  اجلن رترتية     

برترتااي الرترتدول  يبرترتدو أن األردن كرترتان اسرترتتثنا يا مقارنرترتة ب   . علرترتيهل

 . املضيفة لالجئر ولكن هفا ليس  حيحًا
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ربية املضيفةيف الدول العنوالالجئون الفل طيني

ولكرترتن ، يرترتًاطريقرترتة تعامرترتل مصرترتر مرترتح الفل رترتطينير تار   اختلفرترتت•

ا  تقييرتد  ال ياسة املوحدة لكافة احلكومات كانرتت ترتفهي باجترت   

سرترتواء عرترتن )رية حرترتق الفل رترتطينير يف احلصرترتول علرترتى اجلن رترتية املصرترت 

 (. ن مواطنراإلاامة القانونية الطويلة األمد، أو من خالل الزوا  م
 

ينير أيضرتًا، وارتد   لبنان وسوريا، دولتان مضيفتان لالجئر الفل ط•

كنهمرتا اتفقترتا مرتن    ول،اختلفتا يف معاملتهما لالجئر الفل رتطينير 

جلن رتية اللبنانيرتة   حيث تقييد حق الفل رتطينير يف احلصرتول علرتى ا   

 . وال ورية
 

ياسرترتت  جترترتا  ومرترتا يثبرترتت ذلرترتك س ،عرترتن القاعرترتدةاألردن لرترتيس خروجرترتًا•

جلن رترترتية الرترترتفين حرمرترترتوا مرترترتن احلصرترترتول علرترترتى ا  ،الغرترترتزير يف األردن

 . األردنية عن طريق اإلاامة أو الزوا 
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 بقرترتاء حالرترتة  كرترتان يرافقرترت  ،اخلرترتار ال رترتفر للعمرترتل أو الدراسرترتة يف   •

برتالرغل  ،ن رتية اجلاالستثناء على الفل رتطينر الرتفي ظلرتوا عرتدةي     

ولكرتن  .ملضرتيفة امن استفادتهل من وثا ق سرتفر  رتادرة عرتن الرتدول     

شاشرترتة وضرترتح أي أزمرترتة سياسرترتية أو ااتصرترتادية كانرترتت تظهرترتر مرترتدى ه 

يبيرترتا، العرترترار الكويرترتت، ل)هرترتؤالء الفل رترتطينير عرترتدةي اجلن رترتية  

 (. كأمثلة
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 (1967منف )االحتالل االسرا يلي 

فة الغربيرترتة    فقرترتدان سرترتكان الضرترت  يسرترترا يلاالحرترتتالل االأدى •

ن احتفرتاظهل  برتالرغل مرت  ،جن يتهل االردنية من الناحية الوااعيرتة 

رار فرترترتك باجلن رترترتية األردنيرترترتة مرترترتن الناحيرترترتة القانونيرترترتة، حترترترتى ارترترت    

الل يف الفي مهد الطريق إلعالن االسرتتق ،1988االرتبا  عا  

حبكل ،1967لكن فقدانهل للجن ية األردنية منف . اجلزا ر

مل يرافقرت   ،1988وفقدانهل  ا حبكرتل القرتانون منرتف    ،الوااح
بالترترتالي عرترتادوا و،مرتن الناحيرترتة القانونيرترتة نشرترتأة لدولرتة ذات سرترتيادة  

 . يضًاليصبحوا عدةي اجلن ية من الناحية القانونية أ
 

لكرترترتن و،املباشرترترتريأ رترترتبحت غرترترتزة حترترترتت االحرترترتتالل اإلسرترترترا يل •

، رتطينية احملتلرتة  اسرا يل أبقتها منفصلة عرتن برتااي األرا الفل  

كرية برترتل عرترتززت مرترتن ذلرترتك االنق رترتا  مرترتن خرترتالل منظومرترتة ع رترت       

لية عك رترترترتت سياسرترترترتة  سرترترترترا ي ،درايرترترترتة واانونيرترترترتة متكاملرترترترتة او

حترترترتى ارترترترار برترترتل و،م رترترتتمرة وحترترترتى ايرترترتا  ال رترترتلطة الفل رترترتطينية 

 . 2005االن حا  أحادي اجلاني عا  

اللجوء وانعدام اجلنسية  

:الفلسطينيةيف احلالة 

هل منح اجلنسية أو التجنس هو 

؟ جزء من املشكلة أم جزء من احلل



ير يف املنرترتاطق التقليرترتل مرترتن عرترتدد الفل رترتطين : سياسرترتات اسرترترا يل•

فيرت  سرتيطرتها   يف الوات الفي حتكرتل ،الا ختضح ل يطرتها

وامرترترترتر ألوارترترترتد اسرترترترتتخدمت ا . علرترترترتى األرا واملصرترترترتادر الطبيعيرترترترتة 

ل ياسرتة  الع كرية ومنظومة اانونيرتة متكاملرتة لتحقيرتق هرتف  ا    

  الرترتدخول تعرترتداد ال رترتكان، نظرترتا  ا ويرترتات، نظرترتا)االسرترتتعمراية 

 (. واخلرو ، نظا  مل الشمل
 

متها    فصرترتلت القرترتدس الشرترتراية عرترترتن كرترتال املنطقرترتتر، وضرترترت     •

خرترين،  آوحرتر   وحصل من ع تعداد  على رال هويرتة، .  سرا يل

وا ألنهرترترترتل مل يكونرترترترت اوكالهمرترترترتا يعترترترترتربان عرترترترتدةي اجلن رترترترتية   

 .مواطنر يف دولة اسرا يل وال مواطين أي دولة
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 اايات أوسلوايا  ال لطة الفل طينية واتف

دار وثرترتا ق سرترتفر،  ن نشرترتأة ال رترتلطة الفل رترتطينية وسرترتلطتها يف   رترت •

فل رترتطينيي سرترتاهل يف حرترتال بعرترتل  شرترتكاليات التنقرترتل بالن رترتبة ل     

 تكرتن تعرتبريا   ولكرتن هرتف  الوثيقرتة مل   . الضفة الغربية واطا  غزة

ل رتطينية ترتزامن   فقيرتا  ال رتلطة الف  اعن مواطنة لدولة ذات سرتيادة 

 . مح استمرار االحتالل اإلسرا يلي
 

قرترتدس الشرترتراية  اسرترتتمرت  سرترترا يل يف التعامرترتل مرترتح فل رترتطينيي ال   •

سرترتتمرار العالارترتة مرترتح ا،يف  سرترترا يل«مقرترتيمر أجانرترتي»علرترتى أنهرترتل 

ر مرتن جهرتة   و جرتراءات التنقرتل وال رتف   ،اخلا ة مح األردن من جهة

 . أخرى
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مرتن  ،سرترا يلي ع ادخال تعديالت جديدة على اانون اجلن رتية اإل •

ول    خرترتالل أمرترتر مؤارترتت ي رترتمى ارترتانون اجلن رترتية وارترتانون الرترتدخ       

الل احملكمرتة  الفي ع التأكيد على دستوريت  مرتن خرت  ، سرا يل

ضرترتفة الغربيرترتة  العليرترتا االسرترترا يلية، والرترتفي جعرترتل مرترتن فل رترتطيين ال   

سرترا يلية أو  واطا  غرتزة غرتري مرتؤهلر للحصرتول علرتى اجلن رتية اال      

اسرترترا يلي أو علرترتى اإلاامرترتة يف اسرترترا يل يف حالرترتة الرترتزوا   رترتواطن   

 .بفل طيين من القدس الشراية
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 !ولةوليس الد، اجلن ية هي احلل

دولرترتة غرترتري  ن اعرترترتاف اجلمعيرترتة العامرترتة لألمرترتل املتحرترتدة بفل رترتطر ك •

ى أن تصرتبح  ساسرتي بقرتدرة هرتف  الدولرتة علرت     أعضو، يرترتب  بشرتكل   

من خالل ،كانواوطنا اوميا ودولة ذات سيادة للفل طينير أينما

لفل رترترتطينير لالجرترترتئر االفل رترترتطينييةمتكنهرترترتا مرترترتن مرترترتنح اجلن رترترتية 

مترتح حبقرتواهل   عدةي اجلن ية منهلا ليتمكنوا مرتن الت لوبالتحديد 

 . وحرياتهل
 

يف الرترترتدول ( الالجرترترتئر مرترترتنهل وغرترترتري الالجرترترتئر)معظرترترتل الفل رترترتطينير •

تعلرتق حبريرتاتهل   العربية املضرتيفة، خضرتعوا إلجرتراءات تقيديرت  فيمرتا ي     

املدنيرترتة  االاتصرترتادية واالجتماعيرترتة و ،األساسرترتية وحقرترتواهل املختلفرترتة  

لصرترترترتحية وال ياسرترترترتية،  رترترترتا يشرترترترتمل احلرترترترتق يف العمرترترترتل واخلرترترترتدمات ا 

ية، عرترترتن حرمرترترتانهل مرترترتن احلصرترترتول علرترترتى اجلن رترترت     فضرترترتاًلاوالتعلرترترتيل

املثرتل كرتان   وب رتبي ااعرتدة املعاملرتة ب   .أجانرتي ومعاملتهل كمقرتيمر  

.األجانرترتيااي عرترتدةو اجلن رترتية الفل رترتطينيون يف وضرترتح أسرترتوء مرترتن برترت 

يشرترترتكل وبهرترترتفا فرترترت ن مرترترتنحهل جن رترترتية دولرترترتة م رترترتتقلة ذات سرترترتيادة س 

 .األساسيةاملدخل الر يس للتمتح باحلقور واحلريات 
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يةاجيابيات  نهاء حالة انعدا  اجلن 

ثبترتت هشاشرتة    ن االزمات احلالية يف كرتل مرتن مصرتر وسرتوريا أ    •

لعربيرتة، ومرتدى   وضح الفل طينير عدةي اجلن ية يف الرتدول ا 

لعرترترترتد  امرترترترتتالكهلتعرضرترترترتهل لكرترترترتوارة ان رترترترتانية، خصو رترترترتًا

، األمرتر الرتفي   جن ية دولة معرترتف بهرتا، أو حترتى  اامرتة اانونيرتة     

 !ولةأي د–ي تدعي منحهل جن ية دولة ذات سيادة 

 

لفل رتطينية،   ن تزويد عدةي اجلن ية مرتنهل نن رتية الدولرتة ا   •

ومترترترترترترترتتعهل برترترترترترترتاحلقور واحلريرترترترترترترتات واحلمايرترترترترترترتة الدبلوماسرترترترترترترتية  

برترتل أن .الجرترتئركالفل رتطينية، ال يرترتؤثر علرترتى حقهرترتل يف العرترتودة  

من حرترترترتل مرترترترتنح اجلن رترترترتية الفل رترترترتطينية والعرترترترتودة لفل رترترترتطر ضرترترترت 

فضرتل للحفرتاظ   هو األ–مقارنة حبل الدولة الواحدة –الدولتر 
.على وضعهل القانوني كالجئر

اللجوء وانعدام اجلنسية  

:الفلسطينيةيف احلالة 

هل منح اجلنسية أو التجنس هو 

؟ جزء من املشكلة أم جزء من احلل



ل عرترترتا  ال جيرترترتي االسرترترتتمرار  نرترترتح ازدواجيرترترتة اجلن رترترتية بشرترترتك    •

جلن رترتية واجلن رترتيات العربيرترتة بشرترتكل خرترتاص حبيرترتث أن مرترتنح ا   

ديرت  جن رتية دولرتة    الفل طينية ال جيي أن يرتؤثر سرتلبا علرتى مرتن ل    

 . أخرى

 

مرترترتح )ل رترتطينية  الفال يوجرترتد مرترترتا ةنرترتح أن يرافرترترتق مرترتنح اجلن رترترتية    •

سياسة دخرتول  سيطرة فل طينية كاملة على احلدود واملعابر و

ول وضرترترتح سياسرترترتات واضرترترتحة حرترترت( وخرترترترو  ال رترترتكان واألجانرترترتي

يف اخلرترتار ، تنظرترتيل العرترتودة الفعليرترتة للمرترتواطنر الرترتفين يعيشرترتون   

هرترتفا بشرترتكل القرترتانون الرترتدولي لرترتئال يرترتؤثربرترت  وجرترتي مرترتا ي رترتمح 

 .فل طرسل  على وضح الدولة اجلديدة، دولة 
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ة اللجوء وانعدام اجلنسية يف احلالة الفلسطيني

؟هل منح اجلنسية أو التجنس هو جزء من املشكلة أم جزء من احلل

عاصم خليل. د
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